A Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium
Gépészeti Szakközépiskola tanulóinak lapja
16. évfolyam 3. szám
Lőrincz Ágnes 12. g osztályos
tanuló munkái

2008. november
Karaffa Fanni, Balogh Enikő 10.e

Országos döntőn jártak
2008. november 9-én Budapesten, a Testnevelési Egyetem Atlétikai Csarnokában rendezték az idei Országos Lövész Diákolimpiát. Iskolánkat két tanuló képviselte,
mindketten 20 lövéses légpisztoly versenyszámban kvalifikálták magukat a megyei
döntő után. A versenyre elég mostoha körülmények között, de annál lelkesebben készültek a lányok. A szám döntőjében 13 megye
39 versenyzője vett részt, akik közül Dombrády
Cintia 12. g osztályos tanuló a 18., míg Bajnai
Evelin 11.g osztályos diák a 20. helyen végzett.
A csapat tagja volt még egy nyíregyházi
szakközepiskolás is, aki szintén a középmezőnyben végzett. Összesítésben ez a teljesítmény az
országos csapatverseny 4. helyéhez volt elegendő. Gratulálunk a lányoknak és felkészítő tanáruknak, Plesu Ádámnak.

Mátészalkai
Fényes Napok 2008
Cikk az 5. oldalon

Iskolai hírek
Madár Viktória 1/13.a osztályos tanuló

Új arcok a Gépészben
A 2008/2009-es tanévben két új tanárnővel gyarapodott iskolánk tanári kara. Rövid kérdéseim segítségével szeretném őket bemutatni az iskola közösségének.

Interjú Véghné Tomkó Beáta tanárnővel
1997-ben a Bessenyei
György Tanárképző Főiskolán
végzett magyar-orosz szakon,
majd 2003-ban a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán elvégezte a magyar
szakot. 5 évig tanított Baktalórántházán, 6 évig a Déri Miksa
Szakközépiskolában, de ebből az
utóbbi 4,5 évben GYED-en volt.
Jelenleg angolul tanul,
mert ezt a szakot is szeretné elvégezni.
Eddigi tapasztalatai alapján milyennek találja az iskola légkörét?
-Alapjában véve kellemes. A diákok is közvetlenek, barátságosak.
Milyen a kapcsolata kollégáival?

-Mindenkivel jó a viszonyom. Sokat segítettek a beilleszkedésben,
és jelenleg is segítenek az iskola
követelményrendszerének, elvárásainak megismerésében.
Ha jól tudom, tanárnő magyarorosz szakon végzett. Miért ezek a
tantárgyak tetszettek Önnek?
-Eredetileg orosz szakra
jelentkeztem és emellé
választottam a magyart.
Később viszont már csak
a magyarral foglalkoztam
komolyabban, egyetemet
is ebből végeztem, oroszból pedig főiskolát.
Milyen viselkedést vár az
óráján a diákoktól?
-Rend, fegyelem! Nem
tűröm a beszélgetést, az

Interjú Drótos Gabriella tanárnővel
A Nyíregyházi Főiskolán végzett angolügyvitel szakon 2008ban. Jelenleg a Károly
Róbert Főiskolán tanul
Idegenforgalmi szakmenedzser szakon.
Milyennek találja eddig
az iskolát?
-Jó a kapcsolatom a kollégákkal és a diákokkal
is. Egészen kellemes itt a
légkör.
Miért az angol-ügyvitel
szak tetszett a tanárnőnek? Miért ezt a két tan-

tárgyat választotta?
-Az idegen nyelv mindig
is vonzott. Emellé próbáltam egy olyan szakot
választani, amellyel
nemcsak a tanári pályán,
hanem más területen is
megállom a helyem.
Milyen tapasztalatokat
szerzett eddig az iskolánkban? Milyen viselkedést vár a diákoktól?
-Azon kívül, hogy nagyobb fegyelmet várnék
el egyes osztályokban,
minden diáktól elvárom,
hogy megadják a kellő

evést-ivást, a rágózást és a mobiltelefont sem. Az óráim kellemes
légkörben zajlanak.
Mivel foglalkozik szabadidejében?
-A munka miatt kevesebb idő jut a
családomra, ezért a szabadidőm
nagy részét velük töltöm. Van egy
5 éves kislányom, egy 2 éves kisfiam. A férjem tűzoltó.

tiszteletet.
Mit csinál szívesen szabadidejében?
-Sokat utazok és megpróbálok minél több
időt a családommal
tölteni. Ezenkívül
más népek kultúrájával, szokásaival ismerkedem.
A jövőre nézve milyen tervei vannak a
tanítással/tanulással
kapcsolatban?
-Jelenleg a – tanítás
mellett – én magam
is tanulok Gyöngyösön, a Károly Róbert
Főiskolán, Idegen-

forgalmi szakmenedzser
szakon.

Köszönöm az együttműködést és további sok sikert kívánok mindkettőjüknek!
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Iskolai hírek
Vánczku Vanda 10. g

Dönts jól, jövőd a tét!
Október 14-15-én
Nyíregyházán a Bujtosi
csarnokban megrendezésre került egy nagyszabású
rendezvény,
amely a továbbtanuló
diákok döntését nagyban segítheti.
Ezen a rendezvényen megyénkből
sok középiskola jelen volt.

A mi iskolánkat néhány diáktársammal én is képviselhettem.
Szívesen vállaltuk ezt a feladatot,
hisz ez megtiszteltetés volt számunkra. Minden tőlünk telhetőt
megtettünk annak érdekében,
hogy a 8.-os diákokat meggyőzzük
arról, ha a mi iskolánkat választja
továbbtanulás céljából, nem fogja
megbánni. Hiszen mi már tudjuk,
hogy szép és tartalmas évek várhatnak itt rá. Bízom benne, hogy

Pápai Stella, Darabánt Zsanett 11.b

Megújult 14-es informatika terem
Beszélgetés Nagy József igazgatóhelyettes úrral
Ebben a tanévben
ismét sikeresen pályázott
iskolánk, melynek során 20
db P4-es számítógépet, 20
db monitort, 7 db lap-topot,
6 db filccel írható mágnestáblát, 2 db interaktív táblát, valamint 2 db lézernyomtatót nyertünk. Az
eszközöket elsősorban a 14es terem gépparkjának felújítására használtuk, mivel
az eddig használt gépek,
már 6 évesek voltak.
Milyen pályázaton nyertük

ezt az összeget a felújításra?
- A Munkaerő-piaci Alap képzési alaprész 2008. évi decentralizált
Észak-Alföldi
Regionális keretének felhasználására kiírt pályázaton.
Mennyivel jobbak ezek a gépek?
- Az előző gépek 2002-es
gépek voltak, és ezek már
elavultnak számítottak ahhoz,
hogy megfeleljenek a korszerű kommunikációs technológiának.
Biztos nagyon sokat segít a

Tóth Melinda 11. e

2008. júniusán hajnalban
útnak indultunk az iskola egy részével a Csillebércre a Művelődési
Környezetvédelmi és Sport táborba, ahol sok színes program várt
ránk! A tábor egy igazán szép erdős helyen volt. A szállással voltak kisebb-nagyobb gondok, de ezt
hamar áthidaltuk Szabó Gábor tanár úr biztató szavainak segítségével. Kicsit féltünk a sűrű programok hallatán, de aztán örömmel
vettük tudomásul, hogy érdekes,
izgalmas élményekben lesz részünk. Szerencsére az ismerkedéssel sem akadt probléma, sok új
barátot, ismerőst szereztünk. Es-
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tanulásban. Mennyi volt az
összköltség?
- A pályázat összértéke
5.882.353Ft volt, melyből az
5 millió feletti rész az önrész,
az 5 millió pedig a elnyert
támogatás.
A diákok hogyan fogadták
az új berendezést?
- Nagy örömmel fogadták,
főleg a nagyképernyős
monitorokat,
melyen egyszerre
több
dolgot
meg
tudnak jelení-

ténként
diszkó
volt a táborlakók
részére és egy medence is üzemelt a
táborozásunk ideje alatt, amit mindenki díjazott. Nemcsak felfrissülésre és kikapcsolódásra adott lehetőséget, hanem az ismerkedésre
is. A programok között szerepelt a
János-hegyi kilátó, Parlamentlátogatás, ami hasznos és érdekes
volt! Több hírességgel is találkoztunk, személy szerint bennem a
Szőke Andrással való találkozás
hagyott mély nyomot! Igazán változatos és érdekes volt ez a hét!
Hazafelé nagyon gyorsan telt az
idő, nem győztük megosztani egymással csillebérci élményeinket.
Ez a hét örökre emlékezetünkbe
vésődött. Tiszta szívből mondha-

Csillebérc

meggyőzőek voltunk, és sokukkal
viszont találkozunk majd az új
tanévben.

teni.
Reméljük, hogy a
diákok megbecsülik a mostani állapotában és legalább
annyi ideig bírják, mint a
régi gépek! Jó tanulást a
diákoknak!

tom, aki igazán jól szeretné kezdeni a nyarat, annak jövőre is az iskolai táborban van a helye! Én
már nagyon várom, hogy jövőre is
legyen lehetőségünk a táborozásra, és legalább ilyen jó hangulatban teljenek a napok, mint az idén.
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Iskolai hírek
László Réka 10.g

Október 6.
Október 6-án, hétfőn az iskolában egy olyan eseményről emlékeztünk meg, mely kevés magyarázatra
szorul. A 159 évvel ezelőtt történt
esemény pedig mára szomorú emlékezésre ad okot.
Miután Világosnál letették a
fegyvert, befejeződött az 1848-49-es
szabadságharc. A császári haditörvényszék ítélete alapján Aradon kivégezték a magyar honvédsereg 12 tá-

bornokát és egy ezredesét, akik a bukás után kerültek az osztrákok fogságába.
159 esztendővel ezelőtt még a nap
sem kelt fel, amikor I. Ferenc József
osztrák császár akaratából az aradi
vár egyik sáncában „por és golyó által” kivégezték Kiss Ernőt, Dessewffy Arisztidet, Schweidel Józsefet és
Lázár Vilmost.
Ezután csak kevés idő telt el,
és esküjük megtartása miatt bitón
oltották ki Pöltenberg Ernő, Török
Ignác, Lahner György, Knezic Károly, Nagysándor József, gróf Leinin-

Bacskó Glória Beatrix 12. a

Gépíró verseny

Az elmúlt tanév
májusában ismét több tanuló (12 fő) vett részt a
Teöreök Aladár országos
tanulói gépíró versenyen,

közülük 4 tanuló jutott be a
budapesti döntőbe: Szabó
Tamás 11.f, Herman László 10.d, Csontos Tamás
10.d és én (Bacskó Glória

Tóth Melinda 11. e

A rock örök és halhatatlan!
Ez a jelmondata (mottója) egy sokak számára már
igen jól ismert rock családnak, a Smith Rock Familynek. A
zenekar frontembere Kovács Zoltán - közismertebb nevén
Kóku -, aki már a 70-es években elnyerte a közönség és a
szakma elismerését, lenyűgöző és észvesztő gitárjátékával. Jó ideig a Budapesti Rock Színház zenekarában gitározott az Apostol és Generál tagjaival, emellett rock, jazzrock, blues, és még számtalan formációban is játszott.
Fiai: ifj. Kovács Zoltán (becenevén Zozy) és
KovácsTamás (Tomi) is ebbe a világba csöppentek bele,
s 2002 óta együtt zenélnek Smith Rock Family néven. A
fiúk a koncerteken fergeteges basszusgitár és dobszólóikkal kísérik apjukat. Ehhez csatlakozik még Kerékgyártó
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gen – Westerburg Károly, Aulich
Lajos, Damjanich János és gróf Vécsey Károly honvédtábornokok életét.
Mind a tizenhárman meggyőződéssel vallották, hogy az általuk
szolgált ügy méltó, igaz ügy, amelyért érdemes áldozatot vállalni. Végig abban hittek, hogy tiszta lelkiismeret irányította tetteiket. Egészen az
ítélet órájáig reménykedtek. Amikor
pedig eljött a végső óra, büszkén fogadták a halálos ítéletet. Nevük dicsőn ragyog a magyar történelem palettáján.

Beatrix 11.a). Szabó Tamás
21. helyezést ért el, én a 6.
helyezett lettem, a másik
két tanuló is szép dolgozatot írt, de sajnos nem kerültek be az első 21 közé.
Csapatversenyben is igen
szép helyen végeztünk (9.).
Szintén 2008 májusában került sor az
Intersteno nemzetközi gépíró versenyre is. A megyét
a középiskolák közül a mi
iskolánk képviselte, amelyen 16 országból 1333
tanuló vett részt. Iskolánk
tanulói két korosztályban
versenyeztek, és mindkettőben az első harmadban
sikerült végezniük. Ez egy
interneten keresztül zajló
verseny volt, mely nagyon
új és izgalmas volt szá-

munkra, eddig ugyanis,
csak „hagyományos” versenyeken vettünk részt.
Úgy gondolom mindkét
verseny eredményes volt.
Gratulálok a diákoknak.
Meg kell azonban említenem, hogy ehhez az eredményhez nagyban hozzájárult Szabó Emília tanárnő
is, aki lehetőséget adott
nekünk a gyakorlásra, és
lehetővé tette (természetesen az iskolavezetetéssel
egyetemben), hogy részt
vehessünk ezeken a versenyeken.
Értesüléseim szerint iskolánk tanulói ebben a tanévben is részt vesznek ezeken
a versenyeken – én magam
is –, és remélem sikerül
felülmúlni önmagunkat.

Csaba -ismertebb néven Guriga- aki állandó pörgésével
és énektudásával segíti a csapatot. Saját szerzeményeik
mellett, híres előadóktól is játszanak dalokat (Gary Moore,
Jimy Hendrix, Led Zeppelin, Deep Purple, Toto), mint
ahogy arról már mi is értesültünk mátészalkai látogatásaik, koncertjeik során. Legutóbb a városban megrendezett
Fényes napok ünnepségén hallhattuk eget rengető zenéjüket. Színes, élettel, beleéléssel, odaadással teli változatos előadásuk, egy felejthetetlen estét varázsolt a város
utcáira. Mind a koncertet végigtomboló fiatal, mind a régi
szép emlékeket felelevenítő idős ember jól érezte magát.
Reméljük, nem ez volt az utolsó látogatásuk kis városunkban, s szívesen adnak még koncertet nekünk. Ha esetleg
több információt szeretnél megtudni, vagy képeket megnézni a csapatról, akkor ezt az együttes saját honlapján
megteheted:
www.smithrockf.mlap.hu
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Kollégiumi hírek
Márton Alexandra, Antek Gabriella 11.g megjelenteket és
persze ami a legfontosabb, az előírt szabályoknak
A kollégium hagyománnyá
megfelelően zajlott.
vált rendezvényei közül most
A fiatalok nagyon szórakozkerült sor az elsősavató megtató műsorokat varázsoltak
rendezésére. A megméretteelénk. Láthattuk a Rómeó és
tés november 6-án 16 órától
Júlia című tragédia XX. szákezdődött. A műsort nagy
zadi
átdolgozását,
előkészületek előzték meg,
nevethettünk az Inhiszen minden délután halldul a bakterházból
hattuk a próbákról kiszűrődő
eljátszott egyik részzajt. A fiatalok és nevelőik
leten, valamint tánlázasan készültek, hogy a
cos műsorokat is
legszínvonalasabb
műsort
megtekinthettünk.
adják elő. A hagyomány új
Ezután következett a
részeként a másik két kolléfelsőbb évesek szágium diákjai is betekintést
mára az est fénynyerhettek e fontos rendezpontja, a fogadalomvénybe. A műsor változatos
tétel. Ilyenkor az
élményekkel varázsolta el a
elsősök maskarába

Avató a koliban

öltöznek és hason fekve
mondják el az esküt, ami a
„nagyoknak” szól. Ezúton
szeretnénk megköszönni a
résztvevő diákoknak és a
nevelőknek a felkészülést,
mert egy felejthetetlen és
kellemes estét tölthettünk el.

Emő 11.g

Mátészalkai Fényes Napok
Mint minden évben,
most is megrendezték a Mátészalkai Fényes Napok kulturális és idegenforgalmi fesztivált, mely az idén szeptember
4-től szeptember 7-ig tartott.
Különböző programok,
rendezvények várták a kedves
érdeklődőket.
Az első napon 14 órától SULI BULI volt az Esze
Tamás Gimnázium belső udvarán: a Chagall Klezmer
Band koncertjét hallgathatták

az érdeklődők.
17 órától Tamus István
festő- és grafikusművész kiállításának megnyitója zajlott a
zsinagógában Szepessy Béla
grafikusművész segítségével,
melyen a Szatmár Alapfokú
Művészeti Iskola zenetanárai
is közreműködtek.
A kora esti órákban
testvérvárosi szerződés ünnepélyes aláírására került sor
Oberkochen és Mátészalka
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között a városi Művelődési
Központ
színháztermében,
melyet a Sinfonetta –
Oberkochen
zenekaránakkoncertje követett, majd a GJam Projekt játszott a Nagyszínpadon. Este 10- től a Fiatalok Fényvisszaverő fesztiválja vette kezdetét, ahol a 4
középiskola diákjai
versenyeztek egymással. A Holdfényes programok első megmérettetése az éjszakai foci volt,
ahol izgalmas körmérkőzéseket láthattunk. Fény-kép
Kiállítást is megtekinthettünk a diákok pályamunkáiból
Városunk
Fényei címmel készített
fotókról. A fény főszerepet kapott a Táncoló Fényeken,
a
Hajfényfodrászversenyen is, ahol
a készítők bámulatos
tánckoreográfiával
és
extrém frizurákkal bűvölték el
a közönséget és a zsűrit egyaránt. Talán az Olvasólámpafény-felolvasó est kevesebb
érdeklődőt vonzott. A Fiatalok Fényvisszaverő Fesztiválját ismét (mint minden évben)
az Esze Tamás Gimnázium
nyerte meg, iskolánk a 2. helyen végzett.
A második nap újabb
izgalmas feladatokkal és
programokkal indult: Fény-

Kovács Hajnalka, Rácz Anita 10. g

Szüreti bál
A hagyományoknak megfelelően
minden évben megrendezik a kollégiumban a Szüreti bált. Az idén a Déri Miksa
kollégium rendezte. A mulatságság helyszíne a kollégium ebédlője volt.
A házigazdák egy igen látványos
és vicces produkcióval várták a Baross
és a Bajcsy kollégium lakóit. Felidéztek
egy régi kocsmai hangulatot, melyet
vicces, bohókás néptánccal zártak
Az előadás után vacsorát kaptunk. Utána egy fergeteges diszkó követett, amely 21.30-ig tartott. Jövőre reméljük a mi kollégiumunk is ilyen hangulatos partival várja a tagiskoláink kollégiumát.

fürdő, vizes ügyességi feladat az uszodában, és főzőverseny a Kölcsey
parkban.
Délelőtt futóverseny
valamint NON STOP feladatok vártak a vállalkozó szelle-

mű diákokra: gyújtók, neon
színű mellények gyűjtése volt
a feladat. Ezt követte a Fesztivál Futás, amelyen általános
és középiskolás diákok, felnőttek is részt vehettek, Fényes elmék szellemi vetélkedő,
Fénysebesség
autós
ügyességi KRESZ vetélkedő.
A kora délutáni rendezvények
talán legérdekesebb, legszórakoztatóbb része a reneszánsz
felvonulás volt a város általános és középiskoláinak, civil
szervezeteinek részvételével.
Később az Irigy Hónaljmirigy
és a Nelson zenekar is remekelt a színpadon.
Este fél kilenckor ünnepélyes
fesztiválnyitásra
került sor, amelyen emlékszalagot helyeztek el a 120 éves
magyar közvilágítás villamosításának emléket állító MÉCSEST TARTÓ FIÚ szobornál.

A Tűzvarázslók tűzzsonglőr csapat látványos
produkciója után, a fáklyás
felvonulás szemtanúi lehettünk, melyen iskolánk diákjai
is aktívan részt vettek. Ez a
nap a Back to Black együttes
koncertjével zárult. A harmadik napon is egésznapos műsorok, programok voltak,
majd este a Hooligans szórakoztatta a nézőket. Fergeteges
dobszólókat hallhattunk, láthattunk, igazi jó hangulatot
varázsoltak késő este. Aki
eljött, nem tért haza csalódottan.
A Fényes Napok utolsó napját a 20 órától kezdődő
Huszka Jenő - Martos Ferenc:
LILI BÁRÓNŐ című operettje zárta. Ez a négynapos fesztivál jó szórakoztatást nyújtott
városunk lakóinak, köszönet a
szervezőknek. Csak így tovább!
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Természetismereti fal
Bizonyára sokan nem is tudják, mi is az a
természetismereti fal. Arra gondoltam, megkeresem a fal szerkesztőit. Így jutottam el Sukta Erzsébet tanárnőhöz, akivel egy interjút készítettem. A célom az volt, hogy megismertessem veletek az itt található híreket, információkat, rejtvényeket.
Miért hozták létre ezt a falat tanárnőék?
- A természetismereti fal segítségével a természettudományok világába szeretnénk kalauzolni benneteket. Egy kicsit másképp, mint azt a tanórákon már
megszoktátok. Igyekszünk a tudományok színességéről, meglepő tényeiről, szokatlan vagy épp szórakoztató formáiról fellebbenteni a fátylat.
Kik szerkesztik?
-Jelenleg a szaktanárok, de szeretnénk, ha később
azt mondanánk, hogy diákok és tanárok közösen. Ha
találtok olyan cikket vagy faladatokat, amelyek felkeltették érdeklődéseteket, akkor itt a lehetőség,
hogy másokkal is megosszátok ezeket. Várjuk az
ötleteiteket, segítségeteket!
Milyen hírek találhatók a falon?
-Biológia-, fizika-, kémia- és matematikatörténeti
érdekességek, a legújabb felfedezések, versenykiírások, versenyfeladatok és sok más érdekes feladat.
Szeretnénk egy iskolai szintű versenyt is elindítani.
A falon található feladatok megoldásait minden hónap végéig leadhatjátok a szaktanároknak, pontokat
kaptok értük, év végén pedig ezeket összesítjük. A
legjobb eredményt elérőket jutalmazzuk. Jelenleg
kevesen vesztek részt benne. Azért mi nem adjuk
fel! Reméljük, sikerül minden alkalommal újabb ismerettel bővíteni tudásotokat, szélesíteni látókörötöket.
Hol található a természetismereti fal?
- Az iskola aulájában a tv és a kávéautomata mellett.
Mert számunkra fontos, hogy ne csak halmozzátok
az élvezeteket, hanem élvezzétek a halmazokat is!
Remélem, ezután többen fogjátok látogatni
a természetismereti falat!

„A Mátészalkai Gépészeti Szakközépiskola
és Kollégium Diákjaiért Alapítvány” hírei
Iskolánkban a 2007/2008-as tanévben „A Mátészalkai Gépészeti Szakközépiskola és Kollégium Diákjaiért” alapítványtól 5.000 Ft értékű vásárlási utalványt kaptak a következő tanulók kitűnő tanulmányi
eredményükért:
Kósa Ádám 11.e, Rácz Anita 10.g, Polyák János 11.a,
Nyíregyházi Anita 11.e, Bacskó Glória Beatrix 12.a,
Herman János 12. a, Császár Gábor 12.b, Torkos Lívia 12.b, Kósa Róbert 12.e, Bartha Zsuzsanna 12.f,
Gajda Nikoletta 14.b, Roskó Jolán 14.b, Simon Jolán
14.b, Tóth Katalin 14.b, Luczi Andrea 10.c
Eredményükhöz gratulálunk!
Pápai Stella, Darabánt Zsanett 11. b

Nyár, buli, tintahal
Osztálytársunk, Balogh Gergő az idei nyáron az
egzotikus és érdekes görögországi Caterini - Paraliában
nyaralt családjával.
A vele készült riportból megtudhatjuk, milyen
élményekkel lett gazdagabb, és mennyire viszontagságos utazásban volt része.
Mesélj, milyen volt az út?
- Július 14-én este 11-kor indultunk kocsival. Az utazás során
nem történt semmi érdekes, mint minden hosszú út, ez is nagyon
kimerítő volt. A fárasztó, de nyugodt út után nem ment zökkenőmentesen a hotel megkeresése, ugyanis a modern technikának
köszönhetően a GPS háromszor félrevezetett minket. Mivel már
nem hagyatkoztunk a navigációra, így utána kellett járni, hogy
hol is van az a hotel. Ottani idő szerint délután 5-re értünk a Hotel Bilisbe. Mivel mindenki hulla fáradt volt, így az a délután
pihenéssel telt a hotelban. De a 8 nap alatt mindent megtettünk,
hogy megismerjük az ottani kultúrát és a görög ételeket. Caterini
gyönyörű szép, a tengerpart 3 km-re van tőle, legszebb látványt a
kora esti órákban nyújt. Voltunk hajókiránduláson a
Meteoráknál. A város legtöbb piacán is jártam. Az ottani árak
szerintem ideálisak. De ahol a legtöbbet megfordultam, az a tengerpart, ami látszik is.
Hát igen, 8 nap alatt szépen le lehet barnulni, főleg egy tengerparton. Az utolsó napok mivel mással, ha nem szórakozással és
ismerkedéssel teltek. Volt sok külföldi: lengyel, román, magyar.
Jók az ottani szórakozóhelyek, szépek a görög lányok, és finom a
tintahal sörtésztában.
Akkor minden volt, ami egy nyaraláshoz szükségeltetik?
- Volt bizony, csak kár, hogy július 22-én már
jönni kellett haza.

Nem baj, hiszen jövőre újabb élmények várnak rád! Reméljük a legjobbakat,
és az idei tanévre sok sikert kívánunk a
tanuláshoz!
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Iskola hírek
Tóth Anita 11.e

Iskolarádió
Nagyobb közreműködés kell
Bizonyára nektek is feltűnt,
hogy a szünetekben időnként zenét sugároznak.
Szerintem kevés olyan ember akad, aki kikapcsolódásképpen nem hallgat néha
különböző stílusú dalokat,
zenéket. Nagyon ritkán lehet észrevenni, hogy szól a
rádió, ezért felkerestem
egyik szerkesztőjét, és érdeklődtem, hogyan is lehetne elérni, hogy minél többet
halljuk kedvenc slágereinket és informálódjunk az
iskolai hírekről.
Kérdéseimre Balogh Katalintól kaptam választ.

Hányan vesznek részt az iskolarádió szerkesztésében?
- A rádió szerkesztését már
többen elvállalták, azonban
nem mindig van rá alkalom,
hogy mindennap, minden
szünetben szóljon. A negyedikesek elfoglaltak a szalagavató miatt, november közepétől
azonban részt kívánnak venni
ők is a szerkesztésben. Pillanatnyilag Gergely Róbert 11/c
osztályos tanuló a főszerkesztő, de én is szívesen segítek
neki, ha segítségre szorul. A
tavalyi tanévben Jágri Ilona
tanárnő vállalta ezt a feladatot, amelyet utólag is köszö-

Bacskó Glória Beatrix 12. a

EFOTT
EFOTT Az Egyetemisták és Főiskolások Országos Turisztikai Találkozója 1975-ben jött létre. Ezért Magyarország legtradicionálisabb fesztiváljáról van szó. Mindig
más és más helyszínen jelentkezik újra, az ifjúság mindig
máshova látogat el, így ismeri meg az új generáció Magyarország szépségeit. Ebben az évben július 16-tól július
20-ig tartott és Dunaújvárosban rendezték meg. Ezen én is
részt vettem.
Korda Gyuri bácsi a pókerből vett jelzővel illette a 2008as EFOTT Fesztivált, mely szerinte "abszolút Royal
Flush" lett. Másoknak a barátságot, a legnagyobb hallgatói
bulit jelentette az EFOTT, amely 2008-ban is nézőcsúcsot
döntött. A dunaújvárosi Szalki-sziget ideális helyszínnek
bizonyult.
A Fesztiválon komoly hangsúlyt kapott a magyar zene, 9
helyszínen több mint 300 hazai zenei fellépő szórakoztatta
a közönséget, az amatőr zenészektől egészen a legnagyobb kedvencekig. A koncerteket minden este hatalmas
érdeklődés övezte, a Café Színpad sátrára többször, már
10 perc után kikerült a megtelt tábla, a Pepsi Nagyszínpadnál pedig egyértelműen nézőcsúcsot döntött a Tankcsapda fellépése a zárónapon. Dévényi Tibi bácsi minden
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nünk!
Ritkán lehet hallani a rádiót,
miért?
- Elsősorban azért, mert nem
mindig tud a felelős bejutni a
stúdióba, és a diákok sem
jelezték még, hogy nagyobb
igény lenne erre a szolgáltatásra. Jó lenne, ha több vállalkozó szellemű diáktársunk
jelentkezne erre a feladatra!
Nemcsak a zenék lejátszására
kell gondolnotok, hanem hírek, események felolvasására,
riportok készítésére is.
Milyen céllal jött létre az
iskolai rádió?
- Elsősorban a diákok unalmas hétköznapjait akartuk
színesebbé tenni a szünetekben lejátszott slágerekkel, de
iskolai hírek és információk
közlése is szerepel terveink
között, amiben számítunk

segítségetekre!!!
Kik kérhetnek számot?
- Pedagógusok és diákok egyaránt. Az első bejáratnál van a
faliújságon egy kis dobozka
és oda lehet bedobni a kéréseket, kívánságokat. Sajnos
eddigi tapasztalataink szerint
nem volt nagy tolongás, remélem azonban, hogy a cikk
elolvasása után ez változni
fog. Itt szeretném felhívni a
figyelmeteket arra, hogy az
idén Koleszár Mária tanárnő
koordinálja a rádióműsor
szerkesztését, amelyre mindenki jelentkezését szeretettel
várjuk! Tanárnőnél lehet érdeklődni!!! Gyertek bátran,
azok jelentkezését is várjuk,
akik csak híreket szeretnének
felolvasni, mert a rádió értünk van és nélkülünk nem
működik!!!

este megtöltötte a HÖOK (Hallgatói Önkormányzatok
Országos Konferenciája) Sátrat, ahol Korda György és
Balázs Klári előadására annyian voltak kíváncsiak, hogy a
közönség döntő többségének már csak a sátor előtt jutott
hely.
Mindössze kétszer esett, döntően szép idő fogadta a fesztiválozókat, és ez csak varázslatosabbá tette a dunaújvárosi
Szalki-sziget egyébként is csodálatos környezetét. Egyéb
programban sem volt hiány: Lipton Fittőrség rendőrlányokkal, Pepsi Max táncoslányok, Red Bull Sárkányhajó
verseny, Tibi csoki birkózás, torna Béres Alexandrával,
röplabda playmate lányokkal, KPO Ganxstával és az
Animal Cannibals-szel, rögtönzött rocksztár verseny léggitárral, Velke Popovice-i Cseh sörfalu, aranymosás, és
megannyi érdekes színfolt, amit nem lehet elmesélni, mert
át kell élni...
Az EFOTT Fesztivál "Csak szabadon" filozófiáját majd
60 ezren tehették magukévá, ezzel sikerült
idén ismét nézőcsúcsot
döntenie Magyarország
legnagyobb és legrégebbi hallgatói bulijának, amely jövőre is
vár mindenkit ezúttal
Győrben, aki szeretne
egy igazán jót bulizni.
Idén középiskolai osztályok is pályázhattak a
részvételre, lehet, hogy
nekünk is meg kellene
próbálnunk egyszer.
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Az éjszakai focit idén is mi nyertük
Másodszor rendezték meg a Fiatalok
Fényvisszaverő Fesztiváljának keretében
az úgynevezett Éjszakai foci elnevezésű
sportprogramot a Városi Sportcsarnokban, amelyen a város középiskoláinak
csapatai körmérkőzéses formában döntötték el a végső helyezések sorsát. Csapatunk első mérkőzésén imponálóan magabiztos, 4-0-s győzelmet aratott. A góljainkat Déri ellen Kovács László 2, Magyar
Dávid és Szalacsi Alex szerezték. Győzelmünket beárnyékolta Kádár László
súlyos sérülése, aki egy összecsapást
követően kettős lábtörést szenvedett,
ezúton is kívánunk jobbulást neki. Ezután
következett a torna tulajdonképpeni dön-

tője az Esze Tamás Gimnázium ellen,
hiszen mindenki tudta, hogy a másik két
csapatot meg kell vernie, ezért tisztában
volt vele mindkét gárda, hogy aki itt diadalmaskodik, az nagyon közel kerül a
végső győzelemhez. Ennek megfelelően
óriási taktikai csata zajlott a pályán, és
Kovács László utolsó percben szerzett
góljával sikerült egyenlítenünk, ezzel
semmi sem dőlt el az utolsó körig. A
mindent eldöntő csatára, a torna utolsó
mérkőzésére kellő önbizalommal készültek a mieink a Baross ellen. Tudtuk, hogy
számunkra csak a győzelem az elfogadható, ennek megfelelően is kezdtünk,
hiszen a harmadik percben Pankotai Ist-

ván és Magyar Dávid góljaival már 2-0ra vezettünk, ezután a Baross kihasználta
könnyelműségünket, és egyenlíteni tudott. Egészen az utolsó percig 2-2 volt az
állás, végül sokadik helyzetét Szalacsi
Alex kihasználta, így a 3-2-es sikerünk
tornagyőzelmet eredményezett.
Győztes csapatunk tagjai: Bulyáki Gyula
12.b, Szűcs Krisztián 11.a, Jakab János
13.f, Turgyán Richárd 13.a, Pankotai
István 11.c, Kádár László 11.c, Szalacsi
Alex 11.f, Kun Richard 11.b, Kovács
László 11.e, Csorvási Richárd 9.a, Magyar Dávid 12.b. Testnevelő-edző:
Kosztyu Miklós.
A találkozók betétszámaként az iskolák
pom-pom girl-jei szórakoztatták a szép
számú közönséget színvonalas produkcióikkal, amelyben a gépészes lányok hatalmas sikert arattak.

Karaffa Fanni, Balogh Enikő 10.e

Két tanulónk bejutott a Sportlövész Országos Diákolimpiai Döntőbe
Iskolánk hagyományaihoz híven idén
ismét benevezett a Megyei Lövész Diákolimpiára. Az október 16-án, a Nyíregyházi Sportlőtéren megrendezett eseményre
sokat készültek versenyzőink. A fiúk versenyében teljesen új csapattal szerepeltünk. A korábbi versenyzők közül egyedül
Pindzsu Zoltán maradt hírmondónak. A
rendkívül erős mezőnyben egyéniben nem
sikerült érmet szereznünk, csapatban viszont légpuska versenyszámban egy
bronz, légpisztolyban pedig egy ezüst
jutott a mieinknek. A lányok viszont idén
is kitettek magukért. Ezúttal két csapatot
is indítottunk, mivel sok régi szamosszegi
általános iskolás sportlövő is a Gépészt
választotta továbbtanulásul, így adott volt,
hogy túlnyomó többségben ők képviselik
iskolánkat. A légpisztoly csapatszámot
megnyertük, puskában másodikak lettünk.
Egyéniben ezúttal aranyérmet nem sikerült nyernünk, légpisztoly versenyszámban egy ezüstérem és egy bronzérem jutott
lányainknak. Ebben a kategóriában Bajnai
Evelin és Dombrády Cintia egyaránt a
harmadik helyen végzett. A két lány kitűnő eredményének köszönhetően képviselte iskolánkat és megyénket a november 9én Budapesten megrendezett Országos
Lövész Diákolimpián, amelyre a TF Atlétikai Csarnokában került sor.
A csapat felkészítését Plesu Ádám tanár úr
segítette, a versenyzők ezúton szeretnének
köszönetet mondani neki, és a Szamosszegi Általános Iskola felkészítő tanárának
Puskás Ferencnek, aki régi versenyzőinek
felkészítésével nagyban hozzájárult sikeres szereplésünkhöz.

Eredmények: Egyéni légpuska 20 lövés,
lányok: 4. Koncz Barbara (9.g), 5. Balogh
Enikő (10.e), 6. Karaffa Fanni (10.e), 7.
Bajnai Evelin (11.g), 8. Dombrády Cintia
(12.g), 9. Tóth Orsolya (9.g). Egyéni légpuska 20 lövés, fiúk: 9. Balogh László
(10.c), 13. Balogh Gábor (9.c), 16.
Pindzsu Zoltán (13.a). Egyéni légpisztoly
20 lövés, lányok: 2.Bajnai Evelin (11.g),
3. Dombrády Cintia (12.g), 4. Koncz Barbara (9.g), 6. Tóth Orsolya (9.g), 8. Balogh Enikő (10.e), 9. Karaffa Fanni (10.e).
Egyéni légpisztoly 20 lövés, fiúk: 7. Balogh Gábor (9.c), 8.
Balogh László
(10.c), 9. Pindzsu Zoltán (13.a).
Légpuska csapat 20 lövés, fiúk: 3. MÁSZIK Gépészeti Szakközépiskolája
(Balogh Gábor, Balogh László, Pindzsu
Zoltán), Légpisztoly csapat 20 lövés, fiúk:
2. MÁSZIK Gépészeti Szakközépiskolája
(Balogh Gábor, Balogh László, Pindzsu
Zoltán), Légpuska csapat 20 lövés, lányok: 2. MÁSZIK Gépészeti Szakközépiskolája ’B’ csapat (Balogh Enikő, Koncz
Barbara, Tóth Orsolya), 3. MÁSZIK Gépészeti Szakközépiskolája ’A’ csapat
(Bajnai Evelin, Dombrády
Cintia, Karaffa Fanni) Légpisztoly csapat 20 lövés,
lányok: 1. MÁSZIK Gépészeti Szakközépiskolája ’A’
csapat (Bajnai Evelin,
Dombrády Cintia, Karaffa
Fanni) 3. MÁSZIK Gépészeti Szakközépiskolája ’B’
csapat (Balogh Enikő,
Koncz Barbara, Tóth Orsolya).

Szabó Szilvia 11.d

Helytálltak sportolóink a szakszervezeti megyei döntőben
2008. október 14-én Nyíregyházán került megrendezésre az ide SZODSE megyei döntő. Iskolánkat leány
röplabda és fiú kézilabda sportágban képviselték
csapataink. A lányok 4 mérkőzésből egyet megnyertek, háromszor kikaptak és az 5. helyen zártak. A
csapatban a következő tanulók szerepeltek: Galambos
Ingrid 12.e, Simon Szabina 12.e, Szabó Szilvia 11.d,
Szatlóczky Judit 11.d, Karácsony Bea 11.d, Kovács
Hajnalka 10.g. Fiú kézilabdásaink egy győzelemmel
és két vereséggel bronzérmet szereztek. Csapatunkból
kiemelkedett Bíró Tibor, akit a szervezők a torna
legjobb kapusának választottak. A kézicsapat
tagjai: Bíró Tibor 13.f,
Borbély József 13.f,
Péter Sándor 13.f, Gergely Róbert 12.c, Katona Zsolt 11.b, Guthy
Máté 10.b, Szondi Roland 9.a, Nagy Szilárd
9.a, Kiss Gergő 9.a. A
csapatok
felkészítését
Borbély Attila segítette.

Szerkesztők: Fülesdiné Juhász Tímea, Láposiné Kiss Judit, Tóth Norbert, Plesu Ádám, Meszlényi Boglárka Foto: Láposi Zoltán, Plesu Ádám, www.szalkahir.hu
Készült: A könyvtárban ill. az Info-West nyomdában. Felelős kiadó: Dr. Bugya László igazgató Engedélyszám: B/ISK6206/SZA/93
Köszönjük a cikkek íróinak munkáját! Továbbra is várjuk verseiteket, cikkeiteket, rajzaitokat!
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