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KÖSZÖNTŐ 

 

Húsz év nagy idő… 

A jelen lapot kezükben tar-

tók nagy része még nem is élt, 

másik része pedig nem biztos, hogy 

emlékszik a húsz évvel ezelőtt történtekre. 1993 kora 

tavaszán még alig volt Mátészalkán nyugati autó, nem 

tudtuk, hogy mi az ipad és az „okostelefon”, nem vagy 

csak alig lehetett műholdas csatornákat fogni, és az isko-

lai hírek sem terjedtek el villámgyorsan az egyes közös-

ségi portálokon. 

Akkoriban az információ áramlása némileg lassabb volt a 

jelenleginél, ezért a Gépészeti Szakközépiskola vezetése 

és néhány lelkes pedagógusa a diákok bevonásával úgy 

döntött, hogy a gyorsan növekvő és fejlődő intézmény 

aktuális híreit időről- időre csokorba szedik, és egy isko-

laújság formájában juttatják el az érdeklődőkhöz.  

Így született meg a „Gépészlap”, amely teret adott a te-

hetséges ifjú  művészeknek, diákszerkesztőknek és ne-

gyedévente azóta is dokumentálja az iskola történéseit és 

tudósít az elért eredményeinkről. Húsz év alatt a diákok 

és a munkájukat koordináló pedagógusok személye sok-

szor változott, de a lap rovatainak szerkezete és a hírek, 

információk megbízhatósága töretlen. Hiszem, hogy az 

egyes lapszámok ma már kordokumentumnak számíta-

nak, és fontos forrásai lesznek az iskola történetének. 

Köszönet mindazon pedagógusoknak és diákoknak, akik 

a lap írásában, szerkesztésében, lektorálásában az elmúlt 

húsz évben közreműködtek és köszönet az olvasóknak, 

akik érdeklődésükkel és figyelmükkel éltetik a lapot. 

Sok sikert a következő húsz évre! 

dr. Bugya László 

igazgató 

1993 tavaszán látott napvilágot a 

GÉP-ÉSZLAP első száma, azóta 

minden tanévben négy alkalommal 

jelenik meg.  

20 éves a  

GÉPÉSZLAP 

Az első kiadás borítója 
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KÖSZÖNET A TÁMOGATÓKNAK 

„A Mátészalkai Gépészeti Szakközépiskola és Kollégium Diákjaiért” Alapítvány köszönetét 

fejezi ki mindazoknak, akik adományukkal, felajánlásukkal és részvételükkel hozzájárultak 

a 2013. február 9-én megrendezett jótékonysági báljához, melynek bevétele 358. 670 Ft 

volt. 

Támogatóink: 

Ali és fiai Öltönyház - Balogh Albert, Autó –motor alkatrészek – Rimili István, „B” Közép 

Club – Pető Ervin, Bársonyné Séra Andrea szülő, Bianco Panzió, Dr. Bugya László intéz-

ményvezető, Dr. Bugyáné Dajka Judit, Dalanics Kft. – Dalanics Miklós, Diákcsemege – 

Tisza Csaba, Dienes Tamás 11.e, Erdei Márk 11.a, Erdélyi Ferenc vállalkozó, Fejér Gábor 

és családja, Függönyvarázs – Vasné Herceg Erika, Fülöpné Kecskés Judit igazgatóhelyettes, 

Nagy József igazgatóhelyettes, Gaál Zoltánné – dekoratőr, Gacsályi László szülő, Grillázs 

Cukrászda – Szabó Sándor, Győrfi János vállalkozó, Háztartásigép és Alkatrészbolt – 

Buzási József, Dr. Heizer Antal – Nőgyógyászati Magánrendelés, Dr. Heizer Antalné – 

Természetgyógyász, Horilláné Hajdu Éva – tanár, Jóni Tünde 11.d, Judit Virágbolt, Juhász 

Krisztina 12.g, Júlia Ajándékbolt, Kasu Benjamin 10.b, Kati Optika – Szováti Tiborné, 

Kékfrankos Étterem, Kincs Attiláné szülő, Király József szülő, Király Máté 9.c, Kiss Jenő 

volt diák, Köblösné Demeter Andrea táncpedagógus, Laguna Parfüméria – Tengyel Zoltán-

né, Lakatos Beatrix 11.e, Lakatos Fanni 9.d, Losoncziné Szabó Anita szülő, Lucsik Tamás – 

zenész, Max 24 Kft. – Grózinger Attila, Mega Sport Divatház – Szűcs Bálintné, Mike 

Viktória 12.d, Milbo Beton – Milka László, Mizsei Csaba vállalkozó, NOBILIS Rt. – 

Novák Tibor, Nyéki Bence 11.e,  Öcsi Hús Zrt. – Zemlényi Tibor, Öcsi Húsbolt – Nyéki 

Pál, Papirusz Papírbolt – Nagy Józsefné, Pelyvás Réka 14.d, Póti László szülő, Relax Szolá-

rium Stúdió, Reményi Lászlóné szülő, Rózsa és Fiai Kft, - Rózsa Imre, Szi-Zo Sportbolt – 

Papik Zoltán, Soltész Ferenc tanár, Ster Lászlóné büfés, Szabad Gabriella 9.b, Szabó Zsolt 

10.c, SZMK, Szatmár Alapfokú Művészeti Iskola – Filep László, Szalka Ker Festékbolt – 

Bodó István, Szal-Tó Kft., Tisza Dániel 9.b, Török Istvánné szülő, Total Gyros – Kunné 

Rácz Erika Nagy Renáta, Trubadúr Jelmezkölcsönző – Pócsiné Bertus Edit, Vanda Lát-

ványpékség – Kiss Beáta, Virkont Kft. – Kézi Zsigmond, valamint a 9.e, 10.a, 10.c, 10.d, 

10.e, 11.a, 11.c, 11.e, 11.f, 11.g, 12.a, 12.d, osztályok. 

Támogatójegyet vásároltak: 

Tanárok: Fülöpné Kecskés Judit igazgató helyettes, Kerti Lilla igazgató helyettes, Szabó 

Emília, Szabó Istvánné, Fazekasné Pápai Edit, Győrfi Sándor, Tóth-Vonház Linda, Soltész 

Ferenc, Fülesdiné Juhász Tímea, Lakatosné Kádár Ágnes, Fülepné Papp Krisztina, Szilvai 

Ágnes, Szűcsné Kerti Éva, Szabó István, Plesu Csaba, Pecséri Enikő, Horilláné Hajdu Éva, 

Csontosné Mezőfényi Mónika, Vincze Katalin, Szabó Gábor, Székely Beáta, Pituk Andrea  

Szülők: Kálmándi Gyuláné, Rémik Istvánné, Tóthné Szentgyörgyi A., Orosi Andrásné, 

Gergely Jánosné, Pető Gábor, Bársonyné Séra Andrea, Borbély-Kiss Tünde,  

Tanulóink: Sváb Péter (9.e), Torhán Marcell (9.e), Vass Fruzsina (9.e),  Fodor Csaba (9.b), 

Gulyás Gyula (9.b),  Bíró Norbert László (12.b), Nagy Dávid (12.b), Szegedi Bettina (9.f), 

Kiss Fanni (9.f), Kasu Benjamin (10.b), Juhász Ferenc (9.c), Karmacsi Károly (9.c), Varga 

Vivien, Gál Balázs (12.c), Jakab Dávid (12.c), Velicskó Fanni (11.f), Erdődi István (11.f), 

Sápi Tihamér (9.c), Boros Csaba (9.e), Vánczku Attila (9.e), Eichammer Ágnes (12.g), 

Szász Tamás (9.b), Kulen Tamás (12.b), Veres Tamás (12.b), Stefán Tamás (12.b), Fekete 

Mira (9.f), Tóth Anita (9.f), Csolti Roland (12.c), Lipcsei Tünde (11.f), Kedves Sándor 

(11.b), Ilku tamás (13.c),  

Osztályok: 9.a, 9.b, 9.c, 9.d, 9.e, 9.f, 10.a, 10.e, 10.d, 10.b, 11.a, 11.d, 11.c, 12.g, 13.c, 

 

A „Mátészalkai Gépészeti Szakközépiskola és Kollégium Diákjaiért” Alapítvány Kuratóriu-

ma megköszöni mindazok támogatását, akik 2012-ben adományukkal segítették munkáját. 

Tájékoztatom támogatóinkat, hogy 2013. január 1-jén az alapítvány vagyona 542.578 Ft 

volt. Az Önök adójának 1 %-ából befolyt összeg 185.107 Ft volt. A bevételeket teljes 

mértékben alapítványi célokra fordítottuk. 

 

Kérem Önöket, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-ával segítsék további mun-

kánkat. Adószámunk:18804177-1-15 

Tisztelettel: Pankotai Ferenc nyugalmazott igazgató, a kuratórium elnöke 

Elmondanám... 
 

Soha nem fogom már elmondani, hogy mennyi-

re szeretlek, 

Majd azt hazudom magamnak, hogy jobb lesz, 

ha elfeledlek.! 

Érzéseimről mit sem tudva élsz ebben a világ-

ban, 

És azt hiszed, hogy így minden tökéletes és 

hibátlan.! 

Őszinte önzetlen szerelem az, amit irántad én 

érzek, 

Csak az érdekel, hogy boldog légy, s többet 

már nem kérek.! 

Hogy mennyire hiányzol, utolsó szavaimmal 

elmondanám, 

De nem teszem, mert félek, hogy akkor elronta-

nám.! 

Tartok attól, hogy ez az egész, most nem tet-

szene, 

Pedig addig ordítanék, míg a torkom vérezni 

nem kezdene! 

  

Horváth Alex 11.a 

Rajz: Zékány Enikő 9.d 

ALAPÍTVÁNYI HÍREK 

„A Mátészalkai Gépészeti Szakközépiskola és Kollégium Diákjaiért” 

Alapítvány a korábbi évekhez hasonlóan idén is pályázatokat ír ki a 

tanulók számára. Felhívom a tanulók, illetve osztályfőnökeik figyel-

mét, hogy figyeljék a kiírásokat a diákfalon és az iskola honlapján.  

Pályázatot nyújthatnak be a végzős osztályokból azon tanulók, akik 

négy évig kitűnő eredményt értek el. Továbbá azok a 12. évfolyamo-

sok, akik folyamatosan részt vettek az iskolaújság összeállításában.  

Beadási határidő: 2013. április 19. 

Érdeklődni lehet az iskola könyvtárban, Baráth Szilvia alapítványi 

titkárnál. 

 

Imre Fanni 9.d 

 

Gyümölcsfák 
 

Kint a mezőn a nap sütött 

A szél bárányfelhőket űzött  

Búzarétek sorakoztak fel, 
A túloldalon pár ló legelt, 

Amikor búsan szaladtam el 

El a világ elől. 
 

Oda, hol kedvenc gyümölcsfáim, 
éberen vigyázták titkaim. 

Oda, hol meleg nyári napon,  

ágai között pihenni vágyom. 
Csöndes és hűvös éjszakán ágai között 

aludni el 

Másnapra arra ébredni, hogy tetején rigó 
csiripel. 

 

Vidáman örülnek a tavasznak  
Ha bús vagyok ott vannak, vigyáznak. 

Meghallgatnak vagy ők is mesélnek, 

Dolgokat, melyeket a mai népek 
Nem tudnak, nem is ismerhetnek 

S nem láthattak soha sem. 

 
Arra, délen, messzeségben, 

Fákat, látni földön és égen. 

De olyan nincs, mint ezek 
Talán szakállasak, s öregek, 

Viszont számomra ők az egyetlenek, 

Kiket soha el nem feledek. 
 

Rajz: Dajka Gábor 11.a 

A 2012/2013-as tanévben ismét megrendezték iskolánk jótékonysági bálját. A 

bál szervezői 2013. február 9-én várták a kedves vendégeket az iskola ebédlő-

jében. A jelenlévőket nemcsak a szórakozás, hanem a 

nagylelkűség és a támogatási vágy 
is vezette, hogy elősegítsék és 

támogassák az iskola diákjainak 

előmenetelét, minél eredménye-

sebb és hatékonyabb munkáját. 

Az ünnepi köszöntők  után az 

Ifjúsági Szatmár Néptáncegyüttest 
láthatták a bálozók . A látványos és 

energikus táncban iskolánk diákjai 

is szerepeltek így öregbítve iskolánk hírnevét.  

Ezt követően egy csodálatos éneket is elhangzott, melyet 

Juhász Levente 12.d osztályos tanuló adott elő. 

Végül a 12.d osztály mexikói tánca zárta a műsort, melyet 

elismerő taps kísért. Éjfélkor megtörtént a tombolatár-
gyak kisorsolása, amely mindenki számára izgalommal 

teli esemény volt. 

Iskolánk köszönetet mond a segítségért, támogatásért a 

bál vendégeinek, iskolánk dolgozóinak, akik aktív részt 

vállaltak a bál előkészületeiben.  

Külön köszönet a szervező munkáért a kuratórium tagjai-

nak és Halászné Kónya Hajnalka tanárnőnek! 

Dr. Bugya László 

igazgató úr köszön-

tötte a bál résztvevőit 

Pankotai Ferenc 

kuratóriumi elnök úr 

megnyitotta bált 

Imre Éva 10.f 

Rajz: Zékány Enikő 9.d 
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2013. február 13-án ismét 

megrendezték iskolánkban a 

már hagyománnyá vált far-

sangi mulatságot. A 10. év-

folyamos diákok előadásá-

ban  különféle táncos, jelme-

zes műsort láthattunk.  

A színes előadások között különböző vetélkedőkben csillogtat-

hatták meg diákjaink a tudásu-

kat, ügyességüket. Volt késsel-

villával történő csokievő -

verseny, medicinlabda dobálás, 

hulahopp karika verseny, doboz-

tologatás, melynek érdekessége, 

hogy felfüggesztett krumplival 

kellett a dobozt a célig vezetni. 

A diákok végig fel-

hőtlenül mulattak. A 

végén minden osztály 

jutalmul csokit kapott.  

Számos diáktársam 

megjegyezte, hogy 

szívesen megismétel-

né ezeket a feladato-

kat vagy éppen a mű-

sorra való felkészülést, 

hiszen amellett hogy 

kitűnő szórakozás, re-

mekül összehangolja az 

osztályközösségeket és 

kizökkent bennünket a 

megszokott délutánok-

ból. 

Írta és szerk.: Bíró Réka 10.b  

Iskolánkban február 15-én (pénteken) a diákok látványos 

Nihon  Tai Jitsu bemutatót láthattak, ami Iván János  vezeté-

sével történt. A nagymester elmondta, hogy a Veterán Harc-

művészeti Klub 2011. októberében indult Nagyecseden, 

azzal a céllal, hogy támogassa, illetve segítse a fiatalokat. Azt is elmesélte, 

hogy a klub hat fővel indult és a taglétszám folyamatosan emelkedik, mert sok 

érdeklődő van. Közöttük a nagycsoportosoktól egészen a 43 éves korosztályig 

akadnak jelentkezők, lányok és fiúk egyaránt.  

Az edzések során mindenki elsajátít-

hatja az önfegyelmet, az alázatot és a 

fegyelmet, s emellett  szerepet kap az 

állóképesség növelése és az egészséges 

életmódra nevelés is. Az alapok elsajá-

títása heti két edzéssel fél év alatt 

történne, természetesen a délutáni 

órákban. A tervek közzé tartozik, hogy 

edzőtáborokat, valamint bentlakásos 

katonai tábort létesítsenek.   

Reméljük, hogy iskolánkban is lehető-

ség nyílik majd e sportág elsajátítására 

és a jelentkezők létszáma is igen magas 

lesz, ugyanis legalább tíz fővel indíta-

nának csoportot. 

Nagy Anita, Szántó Bernadett 12.g 

Harcművészeti bemutató a tornateremben  

 

      

   Iskolánk ODK szakosztálya 2013. február 2Iskolánk ODK szakosztálya 2013. február 2Iskolánk ODK szakosztálya 2013. február 2---án (szombaton) án (szombaton) án (szombaton) 
ismét túrát szervezett, ezúttal Erdőbényére. Szép létszámmal és ismét túrát szervezett, ezúttal Erdőbényére. Szép létszámmal és ismét túrát szervezett, ezúttal Erdőbényére. Szép létszámmal és 
jókedvvel gyűltek össze túrázóink. Az időjárás sajnálatos módon jókedvvel gyűltek össze túrázóink. Az időjárás sajnálatos módon jókedvvel gyűltek össze túrázóink. Az időjárás sajnálatos módon 
nem kedvezett, hiszen egész nap esett az eső és fújt a szél. De a nem kedvezett, hiszen egész nap esett az eső és fújt a szél. De a nem kedvezett, hiszen egész nap esett az eső és fújt a szél. De a 
túrázóink megmutatták, hogy rajtuk az időjárás sem foghat ki, és túrázóink megmutatták, hogy rajtuk az időjárás sem foghat ki, és túrázóink megmutatták, hogy rajtuk az időjárás sem foghat ki, és 
egy újabb remek hangulatú és izgalmas túra kerekedett ki a nap egy újabb remek hangulatú és izgalmas túra kerekedett ki a nap egy újabb remek hangulatú és izgalmas túra kerekedett ki a nap 

végére.végére.végére.   

Ezúton szeretnénk felhívni mindenki figyelmét arra, hogy a megyé-

ben szinte egyedüliként működő szakosztályunk továbbra is aktívan 

kíván részt venni minden diákunk életében. Ennek érdekében az 

elkövetkező időszakban is szervez túrákat a természetet kedvelők 

számára.  

Kérjük, segítsétek a szakosztály életben 

maradását a minél aktívabb részvétellel! 

A túrákkal kapcsolatos információkat to-

vábbra is a plakátokon és a TV-n tesszük 

elérhetővé.    

   

Bíró Réka 10.b osztályBíró Réka 10.b osztályBíró Réka 10.b osztály   

 

  

Iskolánk először vesz részt egy internetes elsősegélynyújtó verse-

nyen. Erre a megmérettetésre Szemánné Bulyáki Ildikó tanárnő 

ösztönzésére jelentkezhettünk. 

A felhívásra 3 fős csapatok indulhattak: 

1.: Bera Dorina 12.g, Jencsik Dóra, Bajnok Kitti 11.g 

2.: Király Dávid, Nagy Bettina, Póti Erika 11.g 

3.: Dalanics Klaudia, Marozsán Éva, Szász Enikő Kitti 11.g 

4.: Mizsei Márk, Bulyáki Sándor, Kende István 10.e 

A feladatsorok eléggé nehezek, de megpróbáljuk a legjobb tudásunk 

szerint megoldani.  

A verseny áprilisig tart, három internetes fordulóval. 

Az eredményről a következő iskolaújságban számolunk be. 

 
Bajnok Kitti, Póti Erika 11.g 

 

A magyar kultúra napjára emlékeztünk 

Iskolánkban minden évben emlékműsorral készülünk január 22-én a magyar 

kultúra napjára. Ez a Himnusz születésnapja. Kölcsey Ferenc 190 évvel ezelőtt 

fejezte be remekművét.  

Ebben a tanévben is színvonalas összeállítást láthattunk, melyet Horilláné 

Hajdu Éva és Pecséri Enikő tanárnők állítottak össze.  

A műsort Pálinkás István tanár úr szerkesztette. 

A műsorban szereplők: Bélteki Emese 13.f, 

Dalanics Klaudia 11.g, Juhász Krisztina 

12.g, Juhász Levente 12.d, Likvácsik Dóra 

11.d, Mizsák Gergő 12.a, Orosz József 

12.a, Molnár Dávid (a képen), Szécsi Tí-

mea, Tordai Andrea, Varga Lajos, Vékony 

Renáta, Fórika Fanni, Jármi Eszter, Kiss 

Anett 10.a osztályos tanulók.  

Szántó Bernadett, Nagy Anita 12.g 
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12.
b 

12.
e 

Február 14-én tartotta az idei 

Mentor Konferenciát az NI Hun-

gary Kft.  

A délelőtti programon LabVIEW 

oktatás zajlott, amit egy gyárláto-

gatás követett.  

A délutáni szekció 

témája a FIRST 

LEGO League 

(FLL) nemzetközi 

verseny volt, 

melynek kapcsán 

b e m u t a t á s r a 

került a verseny, valamint a Tóth Árpád Gimnázium és Bányai Júlia 

Gimnázium képviselői mutatták be tapasztalataikat a versenyről, és mu-

tatták be a tavalyi versenypályát.  

Ezt követően, tapasztalatcsere céljából, az iskolák számoltak be az NI 

Mentor Programban elért sikereikről.  

Iskolánkból Jágri Ilona és Bacskó Sándor informatikatanárok vettek részt 

a továbbképzésen.  

Az előadás során bemutatták, hogyan lehet használni különböző mérnöki 

és tudományos problémák megoldására a LabVIEW-t.  

Megmutatták, és kipróbálhattuk egyszerűbb programok írását, tesztelé-

sét. 

A Lego Mindstorms is LabVIEW-ra épül így egyszerre mindkettő be-

építhető a tantervbe. Lefordítható C nyelvre is, így átjárást lehet biztosí-

tani a kód és LabVIEW között 

Mi ez a LabVIEW? Röviden: egy grafikus programozási nyelv. 

Az iparágak forradalmasítása mellett a LabVIEW jelentős hatással van a 

tudományos kutatásokra és képzésre is.  

Érdekes felhasználási példa az Európai Extremely Large Telescope, 

aminek a Real-Time vezérlését LabVIEW-val oldották meg.  

 

További információ:  

http://sine.ni.com/cs/app/doc/p/id/cs-11465 Érdeklődőknek a LabVIEW 

próbaverzió és oktatóanyagok letölthetők az www.ni.com honlapról. 

 

Bacskó Sándor tanár úr 

NI Mentor Konferencia Debrecenben  

és a LabVIEW 

Front panel 

és 

Blokkdiagram 

  

 A X. Közös Ügyünk Természetvédelmi vetélkedőn 

csapatunk összesített eredmény-

ben a 7. helyet érte el, aminek 

eredményeképpen egy 3 napos 

romániai kiránduláson vehet-

tünk részt, amelynek a Szatmár-

németiben található Kölcsey 

Ferenc Főgimnázium Kollégiu-

ma adott helyet. Január 25-én 

indultunk el Szemán István ta-

nár úrral. Érkezésünk után egy 

megnyitóval egybekötött díját-

adó volt. Itt betekintést nyerhet-

tünk a néptánc történetébe.  

A vacsora után szabadfoglalkozás következett, amelyben a 

helyi iskola tanulói mutatták meg nekünk a város nevezetes-

ségeit. Másnap (szombaton) a nagykárolyi kastélyt látogattuk 

meg, amit múzeummá alakítottak át. Sok érdekes témájú fest-

ményt láthattunk, amelyeket híres festők alkottak. Később 

Kaplonyba indultunk, ahol a Károlyi család sírhelyét nézhet-

tük meg. Délután egy termé-

szetvédelmi bemutatón vet-

tünk részt, amely a Túr- vidé-

két mutatta be, majd egy 

nagyon hangulatos koncerttel 

szórakoztattak minket.  

Január 27-én délután indul-

tunk haza, de még előtte a 

Szatmárnémetiben található 

Püspöki Székesegyház törté-

nelmébe avatták be a progra-

mon résztvevő diákokat és az 

őket kísérő tanárokat.  

Fáradtan, de szép emlékekkel gazdagodva tértünk haza. 

 

Szántó Bernadett, Nagy Anita 12.g 

 2013. március 2-án Budapesten az Operett Színházban a Szépség és a 

Szörnyeteg című előadást nézhettük meg, Tóth Adrienn tanárnő szervezésé-
ben. Fél kettőkor érkeztünk meg fővárosunkba, ahol egy szabad óránk volt a 

kezdésig. Nagyon nehéz megfogalmazni élményünket, mert már maga az 

épület belsőtere, nézőtere elvarázsolt minket. 
Nem lehet összehasonlítani egy kisvárosi színdarabbal a látottakat a gyönyö-

rű jelmezek, díszletek, látvány- és hangeffektusok miatt. Felejthetetlen él-

ményben volt részünk. Köszönjük az alapítvány támogatását és tanárnő 
szervezését.  

Bízunk abban, hogy legközelebb is részt vehetünk hasonló rendezvényeken. 
Lipcsei Tünde 11.f 

2013. február 11-én isko-

lánk tanulói szerencsések 

voltak, mivel megtekinthet-

ték a Művészeti Iskola 

nagytermében az Adáshiba 
című darabot, városunk 

amatőr színészeinek elő-

adásában.   

A mű aktualitásokat dolgozott fel, így a pedagógusok és a 

diákok tetszését is egyaránt elnyerte.  

Az előadás tanulságos volt és egyben jókat is nevettünk a 

vicceken.  

Reméljük, sok lehetőségünk lesz még ilyen színdarabok 

megtekintésére. 
    Bíró Réka 10.b osztály 

http://sine.ni.com/cs/app/doc/p/id/cs-11465
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A Gép-Észlap első száma 1993 tavaszán, 

egész pontosan az áprilisi szám-

mal debütált. Arra, hogy mi előz-

te meg ezt az időpontot, csak 

nagyon kevesen emlékeznek.  

Valójában már hónapokkal előtte megfogalmazó-

dott a gondolat pár akkori harmadikos gépészes srácban, 

hogy jó lenne hallatni a hangunkat, kifejteni véleményün-

ket, és egyáltalán: hírül adni másoknak, hogy VAGYUNK! 

Akkoriban ez még nem volt olyan egyszerű mint ma, hogy 

leül az ember a számítógépe elé, kb. 70 másodperc alatt 

létrehoz egy blogot, billentyűzetre veti gondolatait, majd 

szellemi termékét megosztja 3 kattintással az arra érdeme-

sekkel. Nem. Terveiket, ötleteiket, megvalósítási elképzelé-

seiket összeszedve, valamint az első újságszámot manuáli-

san elkészítve odaálltak Pankotai Ferenc igazgató úr elé, és 

előadták vágyukat. Ezt követően volt még jó pár „ostrom”, 

hogy létrejöjjön a lap, mely aztán több feltételt szem előtt 

tartva elkészülhetett.  

Szigorú lektoráláson ment keresztül annak tartalma, mely 

főleg a gépészes diákok mindennapjairól szólt: az iskolai 

életről, a jó és rossz dolgokról, amiknek örültünk akkori-

ban, és amiken változtatni szerettünk volna. A fiúk meg-

oszthatták véleményüket (csak csínján), gondolataikat, 

eredményeiket a többiekkel - humor és vetélkedők sora 

fűszerezte a lapok tartalmát. Bár akkoriban évfolyamonként 

csupán 100 diák volt, közülük versengve kerültek ki azok, 

akik cikküket megjelentethették a lapban. 

Kiknek köszönhetjük a lap életre keltését? Elsősorban a 

gondolkodó, és tenni akaró gépészeseknek, akik 1993-ban 

voltak harmadikosak. Hiszen egy-két ember kevés egy, az 

iskola életében is jelentőséggel bíró hagyomány megterem-

téséhez és életben tartásához.  

Közülük azonban Czine Árpád nevét kell kiemelnem, aki 

formába öntötte akkori terveinket, és élvonalban harcolt a 

lap születéséért. Minden megjelent szám magán hordta keze 

nyomát (szó szerint is), mivel szerkesztette, tartalmát for-

málta – de a nyomdába is ő hozta-vitte. 

Azoknak, akik szeretnének az iskola korábbi éveibe bete-

kintést nyerni, valós képet kapni a „volt Gépész” napjairól, 

vagy arról, hogyan gondolkodtak és látták egymást/az isko-

lát/a világot a tanulók, meleg szívvel ajánlom.  

Jelen írásomat én is azzal 

kezdtem, hogy elidőztem 

a korábbi Gép-észlap ha-

sábjain megkeresve akkori 

cikkeim, s csak azt vettem 

észre, hogy repül az idő – 

visszafelé… Szinte magam előtt látom, ahogy annak idején 

ülünk a földszinti zsibongóban a lócán Ár-

pival, majd jön Báki Jácint, elővesz egy 

(spirál)lapot és egy ceruzát a táskájából, és 

keze nyomán megszületik a jól ismert Ba-

bettás/Harleys motoros figura… 

Barkován Ferenc 
(T. B. Red) 

 

Visszatekintés az elmúlt két évtizedre 

 

Két évtized nagy idő! Majdnem egy emberöltő (25 év)! 

Egy iskolaújság életében pedig még hatványozottabban 

értendő ez a szám.  

Annyi minden történt ez alatt az idő alatt. Többször 

bővítették iskolánkat, korszerűsítették a fűtést, újabb 

szakokkal bővült kínálatunk, összevontak bennünket 

másik két intézménnyel. Igazgatóváltás és fenntartó-

váltás is történt.  

Diákok hada tette le sikeresen az érettségi és a szakmai 

vizsgát. Mindig újabb és újabb arcok tűntek fel a tanári 

és a tanulói szerkesztők és újságírók között. Sőt! Az 

újság címlapja is módosult. 

Mindezek a változások nem érintették azokat a célokat, 

amelyeket Pankotai Ferenc, iskolánk akkori igazgatója 

tűzött ki. Ő ugyanis hármas célt fogalmazott meg az 

első számban. Egyrészt azt, hogy akik szeretnék meg-

mutatni tehetségüket, azok ezen a fórumon megtehetik. 

Másrészt az elért eredmények közzététele. Harmad-

részt pedig az információáramlás szülő-diák, tanár-

diák, diák-diák közt. 

Továbbra is rendelkezésetekre áll ez a fórum, olvashat-

játok negyedévente. Ha kedvetek van, írhattok bele.  

A siker nektek, diákoknak, cikkíróknak és a szerkesz-

tőknek köszönhető. Rajtatok múlik, meddig él még az 

újság. Reméljük, hogy az 1993–ban - az iskolaújság 

első számának megjelenésekor - tapasztalt lelkesedés 

továbbra is megmarad és ugyanabban a szellemiségben 

folytatva a munkát a jövőben is színvonalas, mindenki 

számára érdekes kiadványt olvashatunk tanévenként 

négy alkalommal. 

További sok sikert kívánok a szerkesztőségnek! 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Nagy József   Fülöpné Kecskés Judit 

   igazgatóhelyettes        igazgatóhelyettes 

KÖSZÖNTJÜK A JUBILEUMI KIADÁST 

20 év 
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Gépészes éveim legjobb áprilisi tréfája 
 

 Nemrég a szerkesztő tanárnő azzal keresett meg, 

hogy húsz éves lett a Gép-Észlap, és mint „szemtanú” 
megemlékezhetnék a kezdeti időszakról. Elsőre hitetlen-

kedve számolgattam az éveket, nem lehet hogy már olyan 

régen… A második gondolatomat már a diák-reflex szülte, 

mint amikor azt reméltem ködös őszi reggeleken, hátha 

influenzás lett a tanár és nekem, Czine Árpádnak a 3. b-

ből nem kell megírni a beígért dolgozatot. De ahogyan 

akkor sem volt menekvés, így most sem volt kitérő a vál-

lalt feladat elől. 

És ha már a régi reflexeknél tartunk, be kell most valljam, 

eszembe sem jutott 1993 tavaszán, hogy én majd újságo-

sat fogok játszani. Nekem speciel jobban hiányzott volna 

egy fotó szakkör, vagy lövész klub. Kamaszos dühvel egy 

olyan kijelentést is tettem egyszer, hogy itt még egy va-

cak diáklap sincs, pedig igény az volna rá. Ez volt, amit 

meghallott Literáti Márta, aki akkoriban matematikát 

tanított a Gépészben, és ő volt a főszerkesztője az 1995-

ig megjelenő Szalkai Újságnak. Persze a diák énem ekkor 

is menekülőre fogta, hogy én azt nem is úgy gondoltam, 

meg beszélek csak össze-vissza, és különben is én még 
egy magyar házidogát sem tudok rendesen megírni… De 

minderre Literáti Márta tanárnő annyit mondott, ne ag-

gódjak, egy főszerkesztőnek csak főszerkeszteni kell 

tudni. Innentől már nem is volt visszaút. Pankotai Ferenc 

igazgató úrban is támogatóra talált a születendő újság. 

Az első lapszám megjelenését áprilisra tűztük ki, igaz, 

addig már csak két-három hét volt, hogy a nulláról eljus-

sunk valami újság féléhez. Néhány cikk akadt már. Rajz is 

fotó, is került, meg cím is és fejléc is lett hamar. Arra 

viszont már nem emlékszem, hogy ki és hogyan lett a Gép-

Észlap névadója. Tudom viszont, hogy a régi fejlécet Báki 

Jácint rajzolta. Diák lévén ő is, az ihlet mellé némi nóga-

tás is kellett a munka elkészültéhez. 

A nyomda előtti utolsó nap már elég nagy volt a hajtás és 

a feszültség. Nem igen hittük, hogy a kitűzött időpontra 

elkészülhetünk mindennel, hiszen a tördelés akkor még 

csak részben volt nyomdakész. 

Így hát az a nyomda előtti utolsó tanítási nap igen hosz-

szúra nyúlt. Míg igazgató úr a folyosón sakkozott Imre 

bácsival, az iskola akkori portásával, addig néhányan késő 

estig kattogtunk hol írógépen, hol valami őskori PC billen-

tyűzetén a nevelőiben. És hogy kik voltak azok a néhá-

nyan? Literáti Márta, ekkor már felelős szerkesztőként, 

Erős Józsi a 3. b-ből, aztán Báki Jácint, szintén a 3. b-

ből, és jómagam. Ha valakit kifelejtettem, elnézést kérek 

érte, de a húsz év, az csak húsz év… A nagy hajrának az 

lett az eredménye, hogy 1993. április elsején napvilágot 

látott a Gép-Észlap első száma. Ez volt Gépészes éveim 

legjobb áprilisi térfája. 

IIlik szót ejteni az első szám szerzőiről. Sajnos nem em-

lékszem mindenkire, ezért előre is elnézést kérek azok-

tól, akik kimaradnak. Tisztességgel aláírva csak a sport-

cikkek vannak, azokat Kovács Peti írta, mert ő amúgy is 

sportember volt. A túrákról Zakor Tomi szállította a híre-

ket, mert ő ott volt minden alkalommal. A rajzokat, kari-

katúrákat Báki Jácint készítette. Írt még Erős Józsi, aki 

egyébként a tördelésnél is sokat munkálkodott, és én sem 

úsztam meg a cikkgyártást. 

Aztán persze még sokan csatlakoztak a szerzők sorához. 

Felbukkan a cikkek alatt Csőke Zoli, Filep Laci és Csernyi 

Peti neve. Írt még Szalacsi Roland és Barkován Feri 

(Nektek már Barkován tanár úr!). De beszálltak már a 

munkába az akkori elsősök is, Hidvégi Csilla és Báki Bea.  

Mindenképpen meg kell említeni őket, hiszen mindannyian 

hozzájárultak ahhoz, hogy már létezésének első évében 

elnyerje a Gép-Észlap az Év diáklapja címet, a Diákúj-

ságírók Országos Egyesületének pályázatán. 

Nem tudom adott-e ez a díj plusz lendületet ahhoz, hogy 

a lap tovább éljen, mindenestre a Gép (Észlap) azóta is 

forog, az akkori alkotók pedig már rég mást csinálnak. Én 

nem szakadtam el teljesen a laptól. Igaz, mint alkotó már 

nincs közöm hozzá, de a hétköznapokon azon munkálko-

dom, hogy digitálisan is hozzáférhetők legyenek ne csak a 

friss számok, hanem a régebbi példányok is. Akit érdekel, 

az a kepeskonyvtar.hu honlapon, a médiatár rovatban néz-

heti meg. Igaz, még nem teljes a munka, de az első néhány 

évfolyam már elérhető. 

Remélem, húsz év múlva már az elmúlt negyven évről emlé-

kezhetünk meg a Gép-Észlap hasábjain! 

Czine Árpád 

(1993) 

„Magyarország” vetélkedő a zsibongóban (1993) 

20 év 
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 Azt, hogy milyen indíttatásra kezdtük el 
csinálni, azt nem tudom. Talán az órákról va-
ló lógás. De nem hiszem. Sosem írtunk/
szerkesztettünk újságot, nem is tanultunk ró-
la. Talán Fazekasné tanárnő kért fel minket.... 
talán nem.  
Ami biztos: az iskola első emeleti stúdiójában, 
Józsi bácsi „szentélyében”, a Tom és Jerry-t 
közvetítő központban kaptunk lehetőséget az 
újság szerkesztésére. Akkoriban egy 386-AT 
típusú, nem igazán gyorsnak mondható szá-
mítógépen dolgozhattunk. A cikkek felét mi 
írtuk, a maradékot két– három lelkes diáktár-
sunk. A szokásos sporteredmény beszámoló-
kon és Nyíri Lajos tanár úr szervezésében 
történt gyalog, - bicikli - és szánkótúrák be-
számolóin kívül írtunk egy-egy diákról, aki 
főiskolára-egyetemre ment. Írtunk az új taná-
rokról, a tanév rendjéről. Írtunk a gólyaavató-
ról, a szalagavatóról, a karácsonyi ünnepségről 
és minden ilyen nagy horderejű dologról. Lét-
rehoztuk a vicc oldalt, ami elég sokszor cen-
zúrázva lett a tartalma miatt. Közöltünk diá-
kok által írt verseket, amelyek hangulatukat 
tekintve eléggé „emósak” voltak. „Papó” ellá-
tott minket fényképekkel. Akkoriban még a 
kész papírképet méretre vágva kellett a nyom-
dának leadni és ők illesztették be az általunk 
kihagyott helyre. Ott tanultuk meg a képet 
arányosan méretre vágni, amit ma már a 
photoshop egy kattintással megcsinál. Az új-
ság szerkesztési idejének jelentős része a nyo-
matási kép megnézésével telt. Ennek betölté-
se olyan sok időbe telt, hogy közben nyugod-
tan megihattunk egy kávét, és („felnőttek” 
lévén) elszívhattunk egy cigit. Ezért jól meg 
kellett gondolni, hogy mikor akartuk a meg-
szerkesztett oldalt megnézni. Józsi bácsi köz-
ben rendesen utált minket, amiért ott lábat-
lankodtunk, röhögcséltünk. 
„Pályánk csúcsát” az iskolához egyáltalán 
nem kapcsolódó Tankcsapda, illetve Deák 
Bill Blues Band koncert után készült riportok 
jelentették. A Tankcsapda még épphogy kilé-
pett az előzenekari státuszból, Deák Bill meg 
már túl volt sok mindenen. Az interjúk elké-
szítéséhez mi viszont teljesen felkészületlenek 

és amatő-
rök voltunk. De legalább bejutottunk két 
koncertre ingyen, és a diákok többségét is 
jobban érdekelte mi van Lukácsékkal, mint az 
hogy ki hanyadik lett az ODTK-n. A helyes-
írás ellenőrző se volt még a színen, ezért azt 
Fülöpné igazgatóhelyettes asszony lektorálta 
nekünk. Aztán jött a végső cenzor, a felelős 
kiadó, Igazgató úr, és.... volt hogy 3-4 oldalt 
kihúzott (a 12-ből!!!). Mi meg már a nyomdá-
ba adás előtt napokban voltunk, úgyhogy új 
cikkek után kellett néznünk. Valahogy sike-
rült. Évente négy szám jelent meg. Ez volt a 
mi kis pluszunk, amit hozzáadtunk a 
„Gépészhez”. 

Balogh Gábor (Busz) 

„ A CIKK” 1995 DECEMBER 

20 év 
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Általános iskolában volt egy olyan hét, amikor két szaktanárit 
kaptam. Egyet matekból, mert a padtársammal beszélgettem, 
egyet rajzból, mert a következő órai kémia dolgozatra készültem. 
Így a rajzlap mellett ott volt a periódusos rendszer is a padon.  
„Jó” diákhoz hasonlóan én is hamar megszabadultam az egyik 
beírástól, mert gondoltam, otthon mégis elég lesz, ha csak egyről 
tudnak a szülők. Éppen ezért kitéptem egy lapot az ellenőrzőm-
ből, az oldalszámokat pedig tollal satíroztam be.  Alig volt feltű-
nő…  

Ma már vállalnám a felelősséget, de akkor még javában diák 
voltam.  Aztán beadtam a jelentkezésemet a Gépészbe, mert a 

barátnőm is ide jelentkezett.  
A szüleim azt szerették 
volna, ha a gimibe járok, de 
én hajthatatlan voltam.  
Persze a barátnőmmel nem 
kerültünk egy osztályba.  
Mégsem bántam meg, hogy 
itt töltöttem négy évet.  
Miért? Mert felejthetetlen 
volt az a 4 év.  Barátságok, 
szerelmek, pofára esések… 
mégis nagyon szerettem.  Itt 
találtam meg a példaképe-
met is, az akkori magyarta-
náromat, Szabó Istvánnét.  
Ma már én is magyart taní-
tok. De egykori mentorom 
intő szavai még ma is a 
fülemben csengenek. Szak-

mai tanácsait saját munkám során is alkalmazom,  például, hogy a 

ballada szájhagyomány útján 
terjed, nem pedig szájról-
szájra , mert az a nátha. Vagy 
az, hogy otthon vagyok a világ-
ban és nem pedig otthol… „ a 
kis Túr siet beléje.” Ezúton is 
köszönöm Neki, hogy segített 
az álmaim megvalósításában.   

Örömmel gondolok vissza azokra az időkre, amikor középiskolai tanulmá-
nyaim alatt részt vehettem a Gépészlap szerkesztésében, mert úgy tölthettem 
hasznosan a szabadidőmet, hogy közben egykori iskolám fejlődését szolgál-
tam. Az iskolaújságban az éppen aktuális hírekről, versenyekről, rendezvé-
nyekről írtam különböző cikkeket, emellett a hobbi szinten folytatott olajfes-
tészet kapcsán született 1-2 munkám került közlésre. Ha tehetem a mai 
napig is figyelemmel kísérem a lapot, és büszkén nyugtázom, hogy továbbra is 
színvonalas és érdekfeszítő munkák kerülnek ki a diákok kezéből. 

Azt, hogy tanár lettem, kicsit sem bánom. Bármilyen világot 
is élünk, én úgy gondolom, hogy csak egy a fontos.  Az, hogy az 
ember mindig ember maradjon és szívből szeresse azt, amit csi-
nál. Ezt máshogy nem lehet.  Sokak szerint nem kifizetődő ez az 
életfilozófia, de én mégis próbálok így élni. Hogy miért? Mert 
tudom, hogy Isten tervének része vagyok. 

Ma már én is írhatok be szaktanárit.  De soha nem felejtem el, 
hogy milyen volt diáknak lenni. Éppen ezért üzenem a jelenlegi 
Gépészeseknek, hogy érdemes az arany középutat keresni. Nem 
kell a legjobbnak lennetek, de mindig legyen előttetek egy jó cél. 
A többit majd úgyis hozzáteszi az a bizonyos nagybetűs ÉLET. 

Végszóként köszönöm egykori tanáraimnak, hogy nyomot hagy-
tak a szívemben… 

 

Antal Zita 
(volt gépészes diák, 2001-2005) 

„Üzenet egykori iskolámba” 

20 év 

 Tizenhárom éves koromban megkérdezték tőlem, mi szeret-
nék lenni, ha felnőtt leszek, egyértelmű válaszom az volt, hogy 
informatikus. Nem volt tehát nehéz a továbbtanuláskor, hogy 
melyik középiskolába menjek tanulni. Így esett a választásom a 
Gépészeti Szakközépiskola informatika szakára.  

 Hamar megtaláltam a helyemet itt. Jó barátokra tettem szert, 
és rövid időn belül tagja lettem az iskola lány focicsapatának is. Az 
informatika szak is jó döntésnek tűnt, mert szerettem a szakmai 
tárgyakat, ez köszönhető a tanáraimnak is.  

 Később a focicsapat kapcsán kértek meg, hogy írjunk cikket az iskolaúj-
ságba. Nagyon megtetszett az újságírás és szerkesztés is.  Amikor az akkori 
iskolaújság szerkesztői elballagtak, a barátnőim és én vehettük át a feladata-
ikat. Izgalmas vállalkozás volt egy középiskolai újság szerkesztése. Mond-
hatni teljesen szabad kezet kaptunk a témákat illetően. Persze volt az újság-
nak egy-két kötött része, de azok is hasznosak és érdekesek voltak. Ilyen 
volt a lap első oldalain az új tanárok bemutatása. Amíg az újságnál dolgoz-
tunk minden tanárunkat megismerhettük. És bár sok diák gondolja, hogy 
erre semmi szükség, én nagyon hálás vagyok, hogy jó tanárok tanítottak és 
megismerhettem őket.  

 Később derült ki, hogy mennyire sokat számít ez egy ember 
életében, amikor negyedikes koromban a pályaválasztáskor az 

építőmérnök szak mellett 
a református teológiát is 
megjelöltem. E cikk terje-
delme nem engedi meg, 
hogy részletezzem válasz-
tásomat, de azt elég tudni, 
hogy a két szak nem áll 
egymáshoz közel. Végül a 
teológiát választottam, 
miután mind a két helyre 
felvettek.  

 Most már biztosan tudom, hogy ha a középiskolás éveim nem 
így telnek, és ha nem ezek a tanárok tanítanak, akkor nehezebb 
dolgom lett volna az egyetemen. Bár azért mindenkinek tudom 
tanácsolni, hogy a bulik és a szórakozás mellett fordítson időt a 
tanulásra, ha tovább szeretne tanulni, mert az egyetemen nem sok 
idő van megtanulni tanulni. Nekem is beletelt egy-két keserves 
évbe. Sőt, a nyelvvizsga is egyszerűbb vállalkozás lett volna közép-
iskolában, mint a diploma előtt. Nekem is mondták ezt akkoriban 
sokan, de nem hallgattam rájuk. Igaz a mondás, hogy a saját kárán 
tanul az ember. Református lelkészként mindig szívesen emlék-
szem majd vissza erre az iskolára, ahol életem négy meghatározó, 
sikerekkel teli évét tölthettem.  
 Mindenkinek bátorításként szolgáljon, hogy a saját életünk, 
jövőnk formálása a mi kezünkben van, a kitartás, a szorgalom, a 
hit és a tisztelet alapkövein járva olyan élet vár ránk, amilyenről 
álmodunk.  

 

Baloghné Séra Borbála 
(volt gépészes diák, 2001-2005) 

„Jövőnk formálása a mi kezünkben van” 

2003 március 
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Abból az alkalomból, 

hogy egykori diákunk 

Bacskó Glória sikere-

sen, évfolyamelsőként 

vehette át a diplomáját 

Dániában, a Lillebaelt 

Academy-n, Odense-

ben. Kíváncsiak vol-

tunk, milyen tapasztala-

tai vannak és hogyan képzeli el a jövőjét.  

A kérdéseket diáktársaitok és tanáraitok tették fel. 

 

Mi motivált arra, hogy külföldön szerezz diplo-

mát? 

Szerettem volna egy gyakorlati alapú oktatást, 

ahol nem elég, hogy sokat tanulok, de valami 

használható tudást is szerzek a jövőbeli munkám-

hoz. Nem utolsó szempont az sem, hogy megta-

nultam még egy nyelvet, a világot is jobban meg-

ismertem, így könnyebben, szabadabban tudok 

munkahelyet keresni. 

 

Miért döntöttél az elektronikai-informatikai mér-

nöki pálya mellett? 

Már középiskolában tudtam, hogy az informatikai 

vonalon szeretnék továbbtanulni, és ez volt az 

egyetlen nemzetközi osztály Dániában, ami az 

informatikát érintette. Ezt követően a Project 

fejlesztési és integrációs technológiák szakot azért 

választottam, mert úgy gondoltam, hogy ez segít 

majd eredményesebben és átgondoltabban dolgoz-

nom.  

 

Milyen feltételeknek kellett magyar diákként 

megfelelned, hogy külföldre mehess tanulni? 

Először is szükség volt egy stabil angol tudásra, 

ezenkívül nézik az aktuális szakhoz kapcsolódó 

tárgyi tudást is. Nekem az informatika és matema-

tika tárgyakra volt szükségem a felvételinél. 

 

Milyen kezdeti nehézségekkel kellett szembenéz-

ned az első időszakban? 

Nehéz volt eleinte információt szereznem, de 

miután sikerült az ideiglenes maradási engedélyt 

megszerezni, már könnyebben ment minden. Az 

itteni diákok és a tanárok is segítettek eligazodni a 

helyi törvényekben, szokásokban és a beilleszke-

désben.  

 

A magyar oktatáshoz képest mennyiben különbö-

zik a dán rendszer? 

Az oktatási rendszer eléggé bonyo-

lult, amíg az ember eljut a főiskolá-

ig / egyetemig. Az általános iskola 9. 

osztályig tart, de lehet tovább is 

maradni, ha valaki nem tudja, hogy 

mit szeretne tanulni a későbbiekben. 

Általános iskola után többféle közép-

iskola közül lehet választani, de 

annyi különböző szintű oktatás van, 

hogy még nem sikerült teljességgel 

átlátnom. 

Amikor a továbbtanulás következik, 

akkor két lehetőség van. Egyetem és 

az általam választott Academy. Az 

egyetem elméletorientált, míg az 

Academy/főiskola gyakorlat orien-

tált. Természetesen mint a Bolognai 

rendszerben mindenütt, itt is meg van 

a lehetőségem a Master képzésre, 

ami már az egyetemi szint. 

 

Milyen a követelményrendszer a magyarhoz ké-

pest, nagyobb vagy kisebb? 

Mivel én nem tanultam magyar egyetemen, ezért 

nem könnyű ezt megválaszolni. De a követelmény 

szakonként más. Például a mi iskolánkban nem 

kell magolni, de sok a project munka (néha még 

délután 6-7-kor, vagy hétvégente is ott ülnek az 

emberek az iskolában és dolgoznak a projecten), 

míg a Syddansk Universitet képzésein az elmélet 

és gyakorlat közel kiegyenlíti egymást. Ahogy 

láttam itt, Dániában nem elég, ha valaki megtanul-

ja az anyagot, de érteni is kell és tudni, hogyan 

lehet azt használni a valós életben.  

 

Milyen a tanár-diák kapcsolat, és a tisztaság az 

iskolában 

A tanár-diák kapcsolat nagyon közvetlen, a taná-

rok segítőkészek és nem csak az iskolai közegben, 

hanem a magánéletben is. Nyomon követik a 

sorsod alakulását, és segítenek, alkalomadtán 

beajánlanak munkahelyekre. Az iskolák tiszták, a 

diákok környezettudatosak, bár ők gyermekkoruk 

óta ebben nevelkednek. 

 

Milyen a tanórák rendje, fix hosszúságúak az 

órák, vagy változóak? 

Elvileg fix 45 perces órák voltak nálunk, de általá-

ban a tanáron múlik, ha elfelejtkezik az időről, az 

óra eltarthat 2-3 óráig is, témától függően. Általá-

ban reggel 8-tól délután 2-3-ig van óra. Nálunk 

emellett fix órarend van az egész csoportnak. 

 

Milyen kollégiumok, vagy egyéb szálláslehetősé-

gek vannak, mi jellemző rájuk? 

A városban számos kollégium van. Ezekre jellem-

ző, hogy a diákok egy üres szobát kapnak (sokszor 

még lámpa sincs bent), de berendezett konyhával 

és fürdőszobával. Ha valaki csak rövid időre sze-

retne külföldre jönni, akkor javasolt berendezett 

lakást keresni. Vannak családok, akik 0,5-1 évre 

elköltöznek, így arra az időre kiadják a lakásukat 

teljesen berendezetten. Általános gyakorlat, hogy 

amikor valaki kiköltözik, olyan állapotban adja át 

a lakást, ahogy megkapta. 

 

Milyenek a tanítás tárgyi feltételei? 

Az iskola biztosít a könyveken kívül mindent. A 

tantermekben van projektor, tábla és helyenként 

interaktív tábla. Ezen kívül, ha szükséges, akkor 

lehet kérni számítógépet.  

Amikor szükség van bármilyen forrásra a project 

munkához, akkor az iskolának van egy megadott 

kerete minden diáknak és azon az összegen belül 

vesznek bármit, amire szükség van.  

A könyvek változóak, időnként meg kell venni, de 

az alapozókat az iskola elektronikus formában 

kiadja. Ez azért fontos, mert a könyvek itt drágáb-

bak, mint Magyarországon. 

 

Mi tanultál a szakmai tudás megszerzésén kívül az 

elmúlt 3,5 év alatt? 

Megtanultam kevesebb stresszel és sokkal nyugo-

dottabban élni. Sőt, egészségesebben élek. Többet 

mozgok, igyekszem odafigyelni, hogy egészsége-

sebben étkezzek, több zöldséget és gyümölcsöt 

egyek, kevesebb zsíros ételt, valamint biciklizés és 

séta nélkül már el sem tudnám képzelni a hetemet. 

 

Van-e az iskolának csapata valamilyen sportág-

ban? 

Nem tudok róla, de a kollégiumok gyakran szer-

veznek különböző sportcsapatokat és a városon 

belül is több sportpálya van. 

 

Leendő dán állampolgárként milyen feltételeknek 

kell eleget tenned? 

A dán állampolgársághoz Dániában kell élni leg-

alább 8 évig. Ezenkívül szükség van egy középfo-

kú nyelvvizsgára (nekem ehhez 1,5 év kellett, 

hogy megszerezzem), egy vizsgára ahol az ország 

történelméről és működéséről vannak kérdések és 

vagy önkéntes munkára vagy egy harmadik vizs-

gára. Az állampolgárság pontrendszeren alapul, 

többféle lehetőség van, hogy ezeket valaki meg-

szerezze, de van két dolog, ami mindenkinek 

kötelező, a nyelv és az ország ismerete. 

 

Mi az, a megélhetési körülményeken túl, amit 

megszerettél Dániában? 

Az egészséges környezetet, mindenhol parkok és 

zöld területek vannak. A nyugodt, biztonságos 

életmódot. Az emberek pozitív hozzáállását és a 

praktikus gondolkodásmódot. 

 

Mi az a mentalitásbeli különbség, ami a dán és 

magyar emberek között megfigyelhető? 

Az itteni emberekben még van segítőkészség., 

nyugodtak, pozitívak és boldogok. Az utcán gyak-

ran rád mosolyognak, az egy lépcsőházban lakók 

mindig köszönnek egymásnak, stb. 

 

 

Terveid? 

Jelenleg munkát keresek és 

remélem, hogy hamarosan talá-

lok is egy programozói vagy 

projekt menedzser asszisztensi 

munkát. Márciusban elköltözöm 

észak Jyllandra és utána beirat-

kozom dán tanfolyamra újra. 

Ezúttal a felsőfokú nyelvvizsgá-

ra fogok felkészülni.  

 

Mennyire jellemző még a hon-

vágy a mindennapjaidban? 

Mostmár egyáltalán nem jellem-

ző. Megtaláltam a helyemet 

Dániában és már nem igazán 

tudnám elképzelni, hogy vissza-

költözzek Magyarországra. Én 

már itt vagyok otthon. 
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 Az őszi szumóbajnokságot követő csendes, adventi időszak után több 

versenyre kaptunk felhívást rövid idő alatt, melyekről röviden beszámolok a 

versenynaptárunk tükrében. 

 A verseny a LEGO cég által forgalmazott Mindstorms NXT robotok prog-

ramozására épült, és két fordulós volt. Az 1. fordulóban a csapatoknak otthoni 

munkával kellett tetszőlegesen tervezett és épített Mindstorms NXT robo-

tokra egy általuk választott, legalább két robot kommunikációját kihasználó 

programozási feladatot megvalósítaniuk (pl.: távvezérlési feladat, kétszemé-

lyes játékszimuláció,  …). Pályamunkaként a 

program(ok) magyarázatokkal ellátott for-

ráskódját, a megoldott feladat leírását, és a 

megoldásról (robotok működéséről) készí-

tett videót kellett elküldenünk CD-n vagy 

DVD-n a verseny szervezőinek. 

 A zsűri döntése alapján került meghí-

vásra a döntőbe a legjobb 12 csapat. A 2. fordulóban a csapatoknak egy előre 

elkészített terepasztalon kellett útvonalkövetési és akadálypálya jellegű 

feladatokat megoldaniuk egy előre összeépített robotra írt programok segít-

ségével. A rendelkezésre álló idő 90 perc volt.  

Mi egy KRESZ robottal készültünk, mely bluetooth segítségével létesít kap-

csolatot három tégla között. A KRESZ szabályait használva közlekedik a meg-

adott pályán.  

Munkánk alapjául szolgált a Koncz Bútor Kft. támogatásaként 

kapott két fehér bútorhátlap, mely nélkül semmilyen pályakö-

vetési program nem tesztelhető.   

Sok tapasztalattal lettünk gazdagabbak, s a csapatmunka 

kellemes hangulata, a közös problémamegoldás mindenképpen 

szép emlékeinket gazdagítja.  

2012. 02.01. IV. Mobilrobot Programozó Országos Csapatverseny - a 

Kecskeméti Főiskola Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai (GAMF) 

Kara és a Bányai Júlia Gimnázium, Kecskemét 

A csapatoknak 

egy fé lkész 

robot építését 

kellett a célnak 

m e g f e l e l ő e n 

befejezniük. A 

robotot úgy 

kellett megépí-

teni és progra-

mozni, hogy egy 

előre elkészí-

tett terepasz-

talon különböző 

jellegű felada-

tokat képes 

legyen megoldani. A versenyfeladat 

megoldására 3 órát kaptak a csapa-

tok, majd zsűri előtt be kellett 

mutatniuk az elkészített robotot.  

A robotok bemutatása és az ered-

ményhirdetés között a csapatokat 

egy meglepetés feladat várta, ahol 

két szomszédos csapatnak kellett 

robotkommunikációs szituációt 

teremtenie.  

Ez jó alkalom volt arra is, hogy az 

ellenfelek rájöjjenek, együttműköd-

ve tanulni is tudnak egymástól, s a 

közös projektek a későbbi baráti 

mérkőzések alapját is szolgálják.  

 

A mi csapatunk egy osztott 1. és 

egy 3. helyezés mögött a 4. 

helyet szerezte meg: Orosz Jó-

zsef 12.a, Varga Roland 11.a és 

Gergely Dávid 9.b diákok révén. 

2012. 02. 22. 1. Mechwart Lego Robot Kupa -  

Mechwart András Szki, Debrecen 

 A versenyzők olyan valós problé-

mákra kereshetnek megoldást, me-

lyek például szolgálnak a felügyelt 

ipari folyamatokra. Amellett, hogy 

olyan eszközökkel dolgozhatnak,  

melyeket mérnökök nap mint nap 

használnak világszerte munkájuk 

során (LabVIEW grafikus fejlesztői 

környezet és a myDAQ virtuális 

laboratórium), olyan gyakorlati ta-

pasztalatokra is szert tehetnek, ami 

hozzásegíti őket, hogy a jövő szak-

embereivé válhassanak. 

Az első körben továbbjutott csapa-

tok kapják meg a második, még min-

dig elektronikus forduló feladatait. 

Erre szintén egy hét áll majd rendel-

kezésre. A második forduló után 

továbbjutott 15 csapat alkotja a 

döntő mezőnyét.  

A döntőre a Brassai Sámuel Gimnázi-

um és Műszaki Szakközépiskolában, 

Debrecenben kerül sor, ahol csapat 

illetve egyéni megmérettetésre is 

lehet számítani.  

 A tét nem kicsi, hiszen láthatjá-

tok, komoly nyereményekre számít-

hatnak a legjobbak. 

2012. 04. 19. VISUAL  Thinking – LabVIEW programozó  

verseny - Brassai Sámuel Szki&NI, Debrecen 

2012. 05.25. Robotolimpia - Bocskai István Gimnázium,  

Hajdúböszörmény 

Tanévzáró robotparty lesz az utolsó versenykihívás az idei tanévben. 

Síkfutás, célbadobás, szumó, súlyhúzás, akadályfutás versenyszámokra 

nevezhetnek a csapatok, s lesz összetett verseny is. A robotokra vonat-

kozó előírásokat, illetve a versenyszabályait a 

nevező csapatoknak be kell tartaniuk, egyéb-

ként diszkvalifikálják az indulókat. „Csak 

sportszerűen” a jelszó. 

A részvétel költsége az NI Mentor Programban résztvevő isko-

lák számára az alábbiak szerint alakul: 

Regisztrációs díj: 65 Euro - ezt az összeget téríti vissza az 

NI az iskolának 

FLL Challenge Set (opcionális, de javasolt a felkészülés-

hez) 129 Euro Szállítási költség Magyarországra: 20,90 Euro 

 

A versenyről bővebb információ és a jelentkezés menete meg-

található a verseny hivatalos honlapján:  

http://www.hands-on-technology.de/en/firstlegoleague 

FLL regionális versenyt szervez az NI Hungary Kft.  

Debrecenben 

Jágri Ilona tanárnő 

 
 

Ősszel érkezik karakteresebb külsővel, nagyobb tudással az új 

lego készlet. Minden EV3-as brick-ben – ez a robot programozható 

agya - egy ARM9-es processzor és 64 Mb-os RAM bújik meg, van 

bennük SD-kártyafoglalat a meglévő 16Mb-os flash memória mellé, 

operációs rendszerként Linux-ot használnak, csatlakozási lehetősé-

gekben pedig ismerik a wi-fit és Bluetooth 2.1-et is, sőt USB 2.0-s 

csatlakozójuk mellett mellett 

még négy másik port áll ren-

delkezésre, a legjobb pedig 

az, hogy OS-el és Android-

dal is kompatibilisek lesznek, 

ami megnyitja az utat az 

okostelefonok és tabletek 

előtt, az ehhez szükséges 

alkalmazás legalábbis már 

fejlesztés alatt van. 
 

JÖN az új LEGO KIT a Lego Mindstorms EV3! 

http://www.hands-on-technology.de/en/firstlegoleague
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~Március 8-án kerül sor a nemzetközi nőnapra , ezen 
a napon a nők jogaiért és a társadalomban elfoglalt helyü-
kért indulnak szerte a világban megmozdulások.  

MINDEN KEDVES NŐ OLVASÓNKNAK  

BOLDOG NŐNAPOT! 

 

~Egyik legfontosabb nemzeti ünnepünk 

március 15, az 1848-as forradalom és sza-

badságharc emléknapja, melyről iskolánk-

ban is megemlékezünk. A forradalom célja 

a Habsburg uralom megszüntetése Magyar-

országon.  

 

~Április első napja a bolondok napja. Ezen a napon minden a tréfáról 

és a viccelődésről szól. 

 

 ~Április 11-e a magyar költészet napja, mely József Attila születésnapja is 

egyben . 

~A hónapban van azonban komolyabb ünnep is, mint a holokauszt áldozatainak 

emléknapja ( április 16.) . 1944-ben Kárpátalján kezdődött el a magyar zsidók 

gettóba kényszerítése későbbi deportálásuk céljából. Szerte az országban 

megemlékeznek erről a napról. 

~Május 1-je a munka ünnepe! 

~Május 9-e Európa-nap, amely a II. világháború Európában való befejezéséről 

szól.  

~Május első vasárnapja az anyák napja. Minden 

gyerek valamilyen ajándékkal, verssel készül 

erre a napra , hogy meglepje édesanyját, így 

örömet szerezzen neki és megköszönje azt a 

törődést és gondoskodást, amit érte tesz. 

~A tavasz nem maradhat el a húsvét nélkül sem. A 

hímes tojás és a locsolkodás mind-mind állandó kellé-

kei . 

~Húsvét után 50 nappal eljön a Pünkösd. A kereszté-

nyek ünnepe ,amikor a Szentlélek kiáradását ünneplik. 

Írta: Imre Éva 10.f 
Szerkesztette: Bíró Réka 10.b 

Manapság már egész más a jelentése a Húsvétnak. Kölnivel vagy szódavízzel 
locsolkodnak a fiúk, ezért cserébe csokoládényulat, csokitojást, kindertojást, 

pénzt kapnak. Sajnos, már nem ismerjük a régi szokásokat. Fonott kalácsot, 

főtt tojást, sonkát, sárga túrót eszünk reggelire. 
Húsvét: A nagyböjt alatt közbeeső vasárnapoknak külön nevük volt: a 2. vasár-

napot gulyásvasárnapnak, az 5. vasárnapot feketevasárnapnak, a 6. vasárnapot 

virágvasárnapnak hívták. A nagyböjt 40 napig tartott. Naponta 3-szor volt 
szabad étkezniük és csak egyszer lehetett jóllakni. Hamvazószerdán és nagy-

pénteken nem volt szabad húst enni, sőt Nagypénteken nem is lehetett enni. A 

böjttől húsvétig a lányok, asszonyok sötét ruhában jártak. A húsvét előtti vasár-
napot Virágvasárnapnak hívják. Ilyenkor volt a templomban a barkaszentelés 

majd a körmenet és a fiatalok ekkor játszották el Jézus szenvedését.  

Nagycsütörtökön kimenetek az emberek a kereszthez, ahol 15 stáció van és 
mindnél megálltak egy kicsit. A visszafelé úton a lányok hajnalban megálltak a 

pataknál és megmosakodtak, mert az idősebbek azt tartották, hogy ha megmo-

sakodnak akkor egész évben frissek, szépek és egészségesek lesznek, nem 
pedig szeplősök, pattanásosak és májfoltosak. Nagyszombaton délután volt a 

körmenet és utána véget ért a böjti időszak, következett a Húsvét.  

Húsvétvasárnap min-
denki a családjával 

ünnepelt. Hétfőn volt 

a vendégeskedés, 
locsolkodás.  

A locsolást régen 

öntözködésnek mond-
ták. A kisebb fiúk 

ilyenkor piros tojást 

kaptak. A lányokat 
kivonszolták a kúthoz, 

és egy vödör vízzel 

leöntötték vagy kivit-
ték a patakhoz és 

megfürdették (volt, 

aki ilyenkor meg is betegedett). A lányos háznál megterítettek egy szobában és 
falusi füstölt sonkával, főtt kolbásszal, tojással és tormával, de volt még pálin-

ka, bor, túrós lepény, fánk és még ok más sütemény, amivel megkínálták a 

fiúkat.  
Ezúton kívánok KELLEMES HÚVÉTI ÜNNEPEKET! 

Írta: Barkó Fanni 10.f 

Szerkesztette: Bíró Réka 10.b 

O R R S Z A R V Ú S E D 

E F Ü Ó L É K T B I L Á 

G F A R K A S V É K E M 

É D A K C A A A K L F S 

R Í A S K R G   A Ó Á Z 

P S A U B I R K A P N A 

A Z D E S R É C E I T R 

P P Z C M A J O M N R V 

A I P A T K Á N Y G T A 

G N R É T I S A S V E S 

Á T C I N C É R T I V A 

J Y L A R U R U G N E K 

REJTVÉNY Keresd meg az alábbi szavakat 8 irányban 

az ábrán (felülről lefelé, lentről felfelé, 

balról jobbra, jobbról balra, és a két átló 

irányában).  

Miután áthúztad az összes szót, a megma-

radt betűkből soronként összeolvashatod 

és megkapod az alábbi vicc pontját. 

Tanító néni kérdezi Pistikét: 

-Hol van a nagymamád? 

-Meghalt. 

-Ez szörnyű! És hogy halt meg? 

-Az ujján átment a vonat. 

-De ettől még senki sem hal meg! 

-Hát de éppen a ………..……! 

Megfejtés: ________________ 

 

Szavak: 

béka, birka, csiga, cincér, dámszarvas, duk (karcsúmajom), egér, ele-

fánt, farkas, kacsa, kenguru, lar (fehérkezű gibbon), majom, orrszarvú, 

pingvin, papagáj, patkány, réce, rétisas, sikló, zebra, díszpinty, teve 

Barkó Fanni 10.f 

Rajz: Oszlánczi Evelin 10.f 

Rajz: Oláh Andrea 10.f 

Rajz: Bodó Krisztián 11.e 
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Köszönjük a cikkek íróinak munkáját! Továbbra is várjuk verseiteket, cikkeiteket, rajzaitokat! 

 Iskolánk 2013. február 21-én 

ismét megrendezte a Szatmár 

kupát. A városi Sportcsarnokban 

összesen négy csapat gyűlt ösz-

sze. A Lónyay Menyhért SZKI 

Vásárosnamény, a Déri Miksa 

SZKI Mátészalka, a  Bethlen 

Gábor SZKI Nyírbátor és a Gé-

pészeti SZKI Mátészalka. Saj-

nos a Baross László SZKI távol 

maradt. Iskolánk ismét szép 

eredményeket ért el. A Bethlen-

Gépész meccset 1-3-ra meg-

nyertük (góllövőink: Póti Bence, 

Kun István, Paragh Krisztián). 

Döntetlen lett a Lónyay-Gépész 2-2, 

(góllövőink: Kun István, Póti Bence). Har-

madik mérkőzésünket sikeresen zártuk, 

Déri-Gépész 0-1 (góllövőnk: Kapin Ta-

más).  

A végeredmény: 

1.Gépész 3 2 1- 6 3 7 pont 

2. Déri 3 1 1 1 4- 3 4 pont 

3. Bethlen 3 1- 2 5-7 3 pont  

4. Lónyay 3- 2 1 6- 8 2 pont 

A torna különdíjasai: A torna 

legjobb kapusa : Körmös Miklós 

( Bethlen).  A torna legjobb 

játékosa: Kun István (Gépész).  

A torna gólkirálya : Bégány 

Zsolt (Déri). 

Csapatunk tagjai: Szotkó Attila 

(12.b), Vakarcs Imre (9.a) kapu-

sok, Biró Sándor (10.e), Póti 

Bence (10.e), Kendl István 

(10.e), Kovács Richárd (10.e), Mészáros Tamás (10.e), Paragh Krisz-

tián (11.a), Antal Dávid (12.a), Kézi Bertalan (12.a), Bojer Balázs 

(12.b), Kun István (12.d), Zakor János(13.c), Kapin Krisztián (14.b) - 

mezőnyjátékosok. 

Testnevelő-edző:  Kosztyu Miklós. Írta: Imre Éva 10.f 

FELHÍVÁS 
 

A tavalyi nagy sikerre való tekintet-

tel a 2012-2013-as tanévben  is kiír-

juk a Gépészeti Szakközépiskola 

osztálybajnokságát labdarúgás sport-

ágban. A tornát két korcsoportban (9

-10. évfolyam, és 11-12-13. évfolyam) 

kívánjuk megrendezni. A végleges 

lebonyolítás a nevező osztályok lét-

számától függően kerül kihirdetésre. 

A csapatokban csak az adott osztály-

ba járó diákok szerepelhetnek, kivé-

tel ez alól egyfelől, ha két osztály (a 

létszámhiány miatt) együtt nevez be 

egy csapatot, másfelől pedig, ha pél-

dául a humán osztályokba járó fiúk 

csatlakoznak más csapathoz. 

A két korcsoport végső győztesei 

játszanak az iskola bajnoka címért, a 

döntő győztese pedig a tanárok válo-

gatottjával is megmérkőzik. 

Nevezni lehet a március 14-én 

megjelenő Gépész Lap hátsó oldalá-

nak aljáról levágható bilétával 

2013. március 14. (csütörtök) 

12.00-ig Plesu Ádám tanár úrnál.  

 

A bajnokság várható kezdési idő-

pontja március 18. (hétfő).  

 

A tavalyihoz hasonlóan csapaton-

ként idén is egy jelképes, 1000 Ft-

os nevezési díj lett megállapítva, 

amit a torna végső díjazására fo-

gunk fordítani. 

NEVEZÉSI LAP 

 

OSZTÁLY: ……………………………………………………… 

CSAPATVEZETŐ: …..…………………………………………. 

 

Alulírott, …………………………………………………...………, a …………..….  osztály csapatvezetője ezúton kijelentem, 

hogy csapatom a versenykiírásban foglaltaknak eleget tesz, és valamennyi mérkőzésen időben megjele-

nik. 

Mátészalka, 2013. március 14.      …………….…………………………………. 

                  aláírás 

Ismét extrém sportnap volt iskolánkban február 8-án 

Borbély Attila tanár úr szervezésével. A diákok lelkesen 

vállalták a feladatokat szünetekben és testnevelés órákon. 


