A Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium
Gépészeti Szakközépiskola tanulóinak lapja
21. évfolyam 3. szám

2013. október

Kedves Kilencedikesek!
Szeretettel köszöntelek benneteket új iskolátokban. Remélem, jól érzitek magatokat közöttünk. Ha
valamiben elakadtok vagy kérdésetek lenne, tanáraitok és diáktársaitok szívesen segítenek.
A diákönkormányzat és a végzősök nevében kívánom, érezzétek jól magatokat közöttünk.
Útravalóul Kölcsey Ferenc Parainesis című művéből választottam néhány sort.
„Fontold meg, mit kezdesz, válaszd meg az eszközöket, okosságod szerint munkálj fáradhatatlanul, s
ha mindent, amit erőd s körülményed enged, megtettél: nem vádolhatod magad.”
Hiripi Ádám 11.d
DÖK elnök

Itt van az ősz ...

Méltó helyére került a székely zászló, amit az erdélyi
testvériskola adományozott az előző tanévben.

Kutatók éjszakája

Rajz: Zsigó Kitti 11.d

Iskolánkból 2013. szeptember 27 -én a
legorobotszakkör néhány tagja a Debreceni Egyetemre látogatott a IV. NI Robotprogramozó versenyre,
ahol ezáltal az árvízi védekezésben vettek részt!
Rajzok: Fülöp Bernadett 12.e
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Új pedagógusok iskolánkban
Iskolánkban ebben a tanévben több új pedagógus is érkezett. Őket kerestük meg, kérdéseinkkel:
- Hol végezte tanulmányait?
- Mit tanít és miért ezt a szakot választotta?
- Hogyan fogadták a tanárok és diákok?
- Mit szeret csinálni szabadidejében?

Ari Zoltán tanár úr

Nagy Attila tanár úr

- A debreceni Mechwart András Gépipari - Bessenyei György Gimnázium Kisvár-

Műszaki Középiskolába jártam, majd elvégeztem a Budapesten a Gábor Dénes
Főiskola számítógép alkalmazási szakirányát.
- Informatikát tanítok. 12 éves korom óta érdekel a számítástechnika. Eredeti végzettségemet tekintve informatikai
mérnök, rendszergazda vagyok.
-A tanárok segítőkészek és kedvesek, a diákok türelmesek
voltak. Örülök, hogy tudok nekik újat mondani, ez lelkesít. Korábban is tanítottam, igaz, felnőtteket, van szakmai
tapasztalatom, így könnyen veszem az akadályokat.
- Konkrét hobbim nincs, sok minden érdekel. Szeretek
horgászni, ismeretterjesztő filmeket és Forma 1-et nézni.

Ur Tibor tanár úr
- Tanulmányaimat Budapesten a Bánki
Donát Műszaki Főiskolán gépészmérnök
karon végeztem.
- Az iskolában műszaki tantárgyakat tanítok, de csak a szakképző évfolyamon. Ez
a szakirány áll a legközelebb hozzám.
- A tanárok segítőkészek voltak, sok tanáccsal elláttak. A
diákok tisztelettel, figyelemmel, jó szándékkal fogadtak.
Jól érzem magam itt, szervezett oktatás folyik az iskolában igen sokrétű szakmai lehetőséggel.
- Szabadidőmben szeretek olvasni, főleg műszaki témájú
könyveket, sportolni. Kisfiammal pedig gyakran barkácsolunk és kirándulunk.

Gaál Zoltán tanár úr
- A Debreceni Egyetem mérnökinformatika szakán végeztem tanulmányaimat.
- Az iskolában informatikát tanítok.
Mindig érdekeltek a számítógépes
technológiában rejlő lehetőségek.
- Volt gépészes diákként tértem vissza az iskolába. Furcsa volt eleinte a régi tanáraimat viszontlátni mint kollégákat. Segítőkészek és figyelmesek, türelmesek voltak a
tanárok és diákok egyaránt.
- Alapfokú rajz-festészet szakon is végeztem. Ez a hobbim is egyben, de jelenleg sajnos nem sok szabadidőm
van rá. Emellett szeretek sportolni is és kirándulni is.

da - testnevelés szak, Eszterházy Károly
Tanárképző Főiskola Eger - testnevelés
szak, majd Budapest a Semmelweis
Egyetem gyógytestnevelés szak.
- Testnevelő és gyógytestnevelő tanár
vagyok. Számomra legfontosabb az életemben a mozgás
és a sport. A gimnázium évek után más választás nem
jöhetett szóba, csak a testnevelő tanári szak.
- A kollégák és a diákok létszáma többszöröse annak,
ahol eddig dolgoztam. 10 évig általános iskolában tanítottam. Egyre jobban érzem magam ebben az iskolában. Beilleszkedésemet nagyban segítik a közvetlen és segítőkész
kollégák. A diákokkal is sikerült jó kapcsolatot kialakítanom.
- Szabadidőmben – amikor tehetem – sportolok. 16 évig
aktív futballista voltam. Csapataim, ahol megfordultam
játékosként: Nyírcsaholy SE, Nagyecsed SE, MMTK Mátészalka. Jelenleg amatőr szinten triatlonozom, emellett
heti egyszer a barátokkal és kollégákkal focizunk. Téli
sportjaim a síelés, korcsolyázás. De legjobban szabadidőmben gyermekeimmel Reginával (5 éves) és Szilárddal (2 éves) szeretek lenni és velük játszani.

Filep Ernőné tanárnő
- Tanulmányaimat Nyíregyházán az
Egészségügyi Főiskolán végeztem ápoló
szakon.

- Egészségügyiseket tanítok. Ez a
pálya nagyon korán megtetszett. Az
fogott meg benne, hogy az embereken tudok segíteni, s az a tudat, hogy valami jót tettem másokért. 27 éve dolgozom az egészségügyben.
Ezelőtt a kórházban dolgoztam, 24 évig a belgyógyászaton majd 3 évig a sürgősségin.
- A tanárok befogadtak, segítettek bármiben. Olyan
érzés, mintha évek óta itt dolgoztam volna. A diákok tisztelettel, fordulnak felém bár az elején voltak
nehézségek, sikerült ezeket átlépnünk, és immár
zökkenőmentesen folynak az órák.
- Szabadidőmben szeretek olvasni, főleg történelmi
könyveket. Szeretek még tévézni a párommal, a ház
körül tenni-venni.
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Visszatérő pedagógusaink

A GYED lejártával két tanárnő is visszatért az iskolánkba, őket is megkerestük, és a következő kérdéseket tettük fel nekik:
-Hogyan teltek az elmúlt évek?
- Milyen volt újra visszatérni az iskolai életbe?
- Milyen tervei vannak a jövőben?

Véghné Tomkó Beáta tanárnő

Kissné Papp Anita tanárnő

- Két évig voltam távol. Ez idő alatt három
gyermekemet neveltem. Emellett a Budapesti
Műszaki Egyetemen közoktatási vezetőként
diplomát szereztem 2012-ben. Mozgalmasan
de kellemesen telt el ez a két év.

- Nagyon jól telt, második gyermekemmel
voltam otthon. 2 év alatt sikerült kipihennem magam, így újult erővel tértem vissza.
Igaz, nagyon nehéz reggelente elindulni két
gyermek mellett.

- A visszatérés egyszerű volt, mintha csak
néhány napot töltöttem volna távol. A 9.-es diákoknak, nem
volt nagy újdonság, hogy visszajöttem, hiszen másokat sem
ismertek korában. Viszont a régebbi tanulók, akik már ötöd-,
hatodévesek, örömmel fogadtak, annak ellenére, hogy már nem
tanítom őket. Jó érzés viszontlátni korábbi kollégáimat és tanítványaimat.
- Eddig 3 diplomát szereztem és bár mindig azt mondom, többet
már nem fogok szerezni, végül mindig megváltozik a véleményem. Három gyermekem nevelése nagy feladat, rájuk szeretném fordítani az időmet.

- A tantestület és a diákság egyaránt visszavártak. Néhány diák örömmel gondolt viszsza rám, mindamellett, hogy az itt tanító pedagógusok tudják
a dolgukat, mégis örömmel töltött el, hiszen jólesik, mikor
elismerik a munkámat és megbecsülnek. Nagyon örültem,
mikor újra itt lehettem közöttük.
- A jövőben nem tervezek újabb diplomát szerezni. Úgy gondolom, nincs szükségem több diplomára. Elég nehéz lenne
felvenni a tempót két gyermek mellett, de sosem lehet tudni,
mit hoz a jövő.

Imre Éva, Botos Viktória 11.f

RENDŐRÖK A GÉPÉSZBEN
Iskolánkban ettől az tanévtől óraadóként
találkozhattok a Mátészalkai Rendőrkapitányság két dolgozójával.

- Miért lett rendőr? Hol tanult?
- Hogyan fogadták a diákok?
- Tanított-e már?
- Mit szeret csinálni szabadidejében?
- Ön szerint milyen kapcsolat van az
iskola és a rendőrség között?

A 9. és a 10. évfolyam rendész szakos
tanulóinak oktatják a szakmai ismereteket.
Ennek kapcsán kérdeztük őket.
Szerényi Szabolcs (balról), Bakos Olivér (jobbról)

Bakos Olivér rendőralezredes, kapitányságvezető

Szerényi Szabolcs százados, kiemelt fővizsgáló

- Szüleim által ismertem meg a szakmát. Nagyon megtetszett, és
immár 26 év bűnügyi tapasztalattal rendelkezem. 1992-ben avattak fel hadnaggyá, ugyanebben az évben a nagyecsedi rendőrőrs
főparancsnoka lettem. 2010-től a mátészalkai kapitányságot vezetem.
- Tisztelettel és figyelemmel fogadtak. Igyekszem a fiatalság
számára a rendészeti tárgyakat olyan fontossággal tanítani, mint
például a matematikát vagy magyart, hiszen elképzelhető, hogy
egy itt tanuló diák a későbbiekben a rendfenntartásban fog dolgozni.
- Rendszeresen tartok különböző előadásokat.

- A rendvédelmi szerv hivatástudata, a megbecsülés, amelyben szerepet vállalt a haza szeretete. A Körmendi Rendészeti
Szakközépiskolában majd a Rendészeti Főiskola határrendészet szakán tanultam.

- Szabadidőmben a közösségi munkákban vállalok nagy szerepet.
Emellett szeretek horgászni, főzni. Büszke vagyok halászléfőző
tudományomra, melyet szívesen megosztok másokkal és meg is
kóstoltatom.
- Elindult egy folyamat, melynek érdekében folyamatos együttműködés szükséges. Az iskola teljes mértékben együttműködő,
az itt tanító tanárok felkérésére tanítjuk a rendvédelmi osztályokat. Legnehezebb a diákság megszólítása és ebben szívesen fogadjuk a tanárok és osztályfőnökök segítségét is.

- A diákok nagyon jól fogadtak. Tekintettel arra, hogy a rendőrség tagja vagyok, kicsit fenntartással, amely az elmúlt pár
hónap alatt kicsit enyhült.
- Eddig még nem tanítottam, de tartottam már előadásokat
általános, illetve középiskolások számára.
- Kevés szabadidőm van. Szeretek a családommal lenni, pihenni, kikapcsolódni.
- Véleményem szerint nagyon jó a kapcsolat. Az iskola tanárai és diákjai örömmel fogadták azt, hogy az iskolában rendőrség tagja oktat a rendészettel kapcsolatos tantárgyakat.
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ISKOLAI BŰNMEGELŐZÉSI PROGRAM
A 2013/14-es tanévben egy országos program keretében a középiskolákban elindult a bűnmegelőzési tanácsadói program.
Ennek keretében 2013. októberétől gyakran láthatjátok iskolánkban Szabóné Farkas Tünde
rendőrszázadost, aki a Mátészalkai Rendőrkapitányság
hivatásos állományának tagja.
Iskolánk és a rendőrség közös célja, hogy olyan ismeretekhez jussatok, amely megakadályozza azt, hogy növeljétek az áldozatok számát, illetve ti magatok bűnelkövetővé váljatok. Ennek érdekében osztályfőnöki órák keretében találkozhattok a százados asszonnyal, aki olyan alapismeretekről fog beszélni nektek, melyek kapcsolódnak a

FELHÍVÁS
Ebben a tanévben is rendelkezésetekre áll Rácz Tímea,
iskolánk pszichológusa.
Szerdánként 12.00 és 14.00 óra között, valamint péntekenként 8.00 és 12.00 óra között vár benneteket a Koli 4
-es terem mellett található szobában, melynek ajtaján a
"Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős" feliratot láthatjátok.
Jelezhetitek igényeteket az osztályfőnökötöknek is, vagy
Lakatosné Kádár Ágnes tanárnőnek.
Ne szégyelljetek segítséget kérni! Nehéz időszakai, szerelmi bánata, tanulási gondjai bárkinek lehetnek... Ha
nem tudod senkivel ezeket megbeszélni, vagy nincs, aki
segíthetne, keresd Timi nénit!
Németül tanulók figyelmébe szeretném ajánlani a korrepetálást és az érettségire való előkészítőket.
A 9. évfolyamosoknak hétfőn és kedden 8. órában van
lehetőségük gyakorolni.

E T

Gyertek, ha nem értitek az új anyagot, ha dolgozat előtt
szükséges lenne egy kis ismétlés!

M
É
N
A végzős tanulók hétfőn, kedden és csütörtökön gyakorolhatnak az érettségire írásbeli feladatsorokkal, szóbeli
témák megbeszélésével.
Helyszínek: hétfőn és csütörtökön a 23. terem, kedden
pedig a Koli 4. terem.
Lakatosné Kádár Ágnes tanárnő

büntető joghoz, a deviáns magatartási formák elkerülésének lehetőségeihez, a mindennapi életben felmerülő konfliktusokhoz, és azok kezeléséhez, a legoptimálisabb módon utalva arra, hogy a fiatal kor egészségesebb szemléletben teljen el.
Az osztályfőnöki órán kívül megtaláljátok őt a kollégium
gyermek- és ifjúságvédelmi szobájában csütörtöki és pénteki napokon 7.30-tól 14.00 óráig.
Amennyiben úgy érzed, hogy nem fogadnak el a társaid,
gyakran vagy kitéve mások élcelődésének, családi problémáid vannak, te magad vagy az, aki olyan magatartást
tanúsítottál, mellyel megsértetted mások jogait, és ezzel
1 2 .b
krízishelyzetbe
sodortad őt vagy magad, esetleg bűnmegelőzési tanácsra van szükséged, vagy csak épp egy bizalmas beszélgetésre vágysz, keresd őt bizalommal!
Szemánné Bulyáki Ildikó tanárnő

Szelektív hulladékgyűjtés a Gépészetiben
A legjobb hulladék a "nem keletkező hulladék". A hulladékhegyek csökkentése mindannyiunk feladata és felelőssége, amit
csak közös erőfeszítéssel tudunk elérni. A hulladékhegyek
csökkentésének egyik lehetősége a szelektív hulladékgyűjtés,
mely többek között a számunkra már feleslegessé, használhatatlanná vált hulladékoktól segít bennünket környezetbarát módon megválni.
Az iskola épületében a bejárattól
jobbra találhatod a hulladékgyűjtő edényeket. Szelektíven gyűjtjük a veszélyes hulladéknak minősülő elemeket, az alumínium
flakonokat, a papírt és a műanyagot.
PAPÍR gyűjtő kuka
Ez a kuka
újságok, folyóiratok,
12.ekönyvek, hullámpapír, csomagolópapír, kartondoboz
füzetek,
gyűjtésére való. Tejes és gyümölcsitalos (kombinált) dobozokat minden esetben mossuk ki és tapossuk laposra!
Kérjük, higiéniás okokból ne dobjuk bele az élelmiszer- maradványokat és egyéb szennyeződéseket tartalmazó (pl. olaj,
zsír, oldószer) papírokat, használt papírzsebkendőt, szalvétákat
stb.
MŰANYAG gyűjtő kuka
Üdítős, ásványvizes PET-palackokat, kiöblített háztartási flakonokat és azok lecsavart kupakjait (samponos, habfürdős stb.)
háztartásban előforduló tiszta fóliát (szatyrok, tasakok, csomagoló fóliák stb.) dobhatunk bele. Tejes és gyümölcsitalos
(kombinált) dobozokat minden esetben mossuk ki és tapossuk
laposra! Ne dobjunk bele zsíros, olajos, háztartási vegyi
anyaggal szennyezett (nem kimosott) flakont. Tejes, joghurtos
poharat, margarinos dobozt, élelmiszer-maradványt tartalmazó
műanyagot, hungarocellt, CD-lemezt, magnó- és videokazettát,
egyéb műanyagnak ítélt hulladékot (pl. nejlonharisnya), mert
hasznosításuk jelenleg nem megoldott!
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Robot-szakkör
HÍREI
Jágri Ilona tanárnő
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cRobotolimpia - Hajdúböszörmény, Bocskai Gimnázium
2013. május 19.

Egy esős szombati napon reggel 6-kor
indult útnak csapatunk a hajdúsági középiskolába, hogy az öt sportágban
meghirdetett olimpián - ha két versenyszámban is -, de megmérettessük súlyhúzó és szumo robotunkat. Sokat hezitáltunk, hogy egyáltalán induljunk-e a
versenyen, csapattársunk, Dajka Gábor
elvesztése miatt, de végül is úgy gondoltuk, hogy a hozzáállásunkkal is kifejezzük tiszteletünket
iránta, s a remélt helyezést gondolatban neki ajánlottuk fel.
Csaknem húsz csapat érkezett a versenyre, ahol az iskola
hangulatosan berendezett tornacsarnoka várta a síkfutás,
akadályfutás, célbadobás, súlyhúzás és szumo számok leen-

dő bajnokait. Lehetett különböző robotokkal is indulnia a
csapatoknak, ill. összetettben is, azaz egy speciális robottal,
mely kisebb változtatásokkal atletizálta végig a versenyszámokat. Minden csapat készült bemutatkozó kisfilmmel, amit
kivetítőn mutattak be a tesztelési időben, illetve élőben is
interjút adtak a csapatok. Nagy izgalommal szurkoltunk a
mérkőzéseken, s a nap végére az egyéni futamokban szumórobotunkkal, egy
harmadik helyet, a súlyhúzóval egy
másodikat tudhattunk magunkénak.
Nagy volt az öröm, s jó érzés volt a
dobogón a sikerben s a vakuk villanásaiban időzni kicsit.

Tanévzáró Robotkonferencia - DE Informatika Kar 2013. június 12.
Június utolsó hetében a
Debreceni
Egyetem
Informatikai Kar épületében szervezte meg a
National Instruments
vállalat a mentorált
iskolák számára barátságos
tanévzáró
robotpartyját, melynek
első
programjaként
minden iskola beszámolt a tanév robotozásának eredményeiről, az esetleges problémákról, nehézségekről.
Az aulában minden csapat bemutatta az év során készült
alkotásai közül azokat, melyekre a legbüszkébb. Mi egy teljesen új dolgot alkottunk, mely egy gyártósorra emlékeztetett
leginkább. Színes golyók haladtak továbbító szalagokon a
gravitációval
ellentétes
irányba, s egyesével egy lejtőn a színérzékelőig gurulva
adott irányba fordult a kis
csatorna, melyen a golyó a
saját színével egyezőket
gyűjtő konténerbe került. Az összegyűlt, szétválogatott golyók

azután egy közös térben keveredtek újra
össze, s a válogatás
kezdődött elölről. A
golyók szállításához
egy billenős teherautót terveztünk, de a differenciálműves megoldás miatt a tolatás
gondot okozott, így távirányítós navigációval hoztuk működésbe. Nagy sikere volt a differenciálműnek a fizikatanárok
szemében! A déli falatozást követően a nagy előadóban meghallgathattuk az Informatikai kar bemutatkozását, kiselőadást
az arduino-programozás jövőjéről, ill. egy „közös kis programírásra" is sor került.
A harmadik előadásban a BME hallgatói mutatták be a
Simonyi Károly Szakkollégium Lego körének működését.
A napot a bemutatók helyezésének ismertetése zárta, melyben a csapatok egymást pontozták a kiállított munkák alapján.
Két kategóriában hirdettek eredményt: NXT és MyDaq.
A mi teljesítményünket - az NXT fronton - a bronzérem
koronázta. Komoly elismerés volt ez számunkra a versenytársaktól.

Nagyon köszönjük a támogatóinknak, hogy megvalósulhatott és ilyen színvonalas formában ez az önkéntes munkán alapuló kezdeményezés. Szeretnénk megköszönni a National Instruments vállalattól tábori használatra kapott 12 robotot, s a szakmai támogatást Lizák Attila (volt gépészes diák – róla bővebben a következő lapszámban) és Nagy Norbert mérnökök révén. Iskolánknak
és az iskola alapítványának az erkölcsi és anyagi támogatást. A Szalka-Víz Zrt-nek a háromórás csobbanást, a Nobilis Rt-nek,
hogy kedvezményes formában juthattunk az almachipsekhez, és a mentoraink számára felajánlott ajándék termékcsomagokat.
Óriás pizzát a Provolone Pizzériának, fagylaltozást a Tünde fagyizónak, mindennapi kenyerünket a Kölcsey úti pékségnek, a
kenyérrevalót és műanyagárut Nagy József igazgatóhelyettes úrnak, a szalonnasütéshez nélkülözhetetlen alapanyagot a Tóni
húsboltnak, a focilabdát az Adidas boltnak és a szabadfelhasználású támogatást Czibula Józsefnének, a Bodó Festékboltnak és
Karácsony János órásmesternek.

FLL - Beneveztünk első nemzetközi versenyünkre!
Részletek a következő számban…
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Legorobot tábor iskolánkban 2013. július 22-26.
A térítésmentes
legorobot táborba
való jelentkezés a
leendő kilencedikesek beiratkozásakor egy adatlap
kitöltésével történt.
A
résztvevők
között voltak a
működő robotszakkör tagjai is, akik az első napokban segítették a
legorobottal csak épp ismerkedőket.
Orosz József, a LegoKings csapatkapitánya volt a diáktanár, aki
maximálisan igyekezett minden tapasztalatát megosztani a tábori újoncokkal.
Az első két napon az építés fortélyaira s a grafikus programozás
alapjaira helyeződött a hangsúly, a második napon pedig már
szumórobot házibajnokságot szerveztünk, ahol nagyon izgalmas és élvezetes párbajok voltak. A következő két nap két NIos mérnök mentorálásával az FLL-ről szólt.

Megismertettek
bennünket e nemzetközi legorobotprogramozási verseny szabályaival, a
tavalyi versenypályával, majd csapatokat alkotva megkezdődött a kreatív
munka: az FLLpálya teljesítése.
Remek, nagyszerű hangulatú csapatmunka volt jelen, ami elengedhetetlen a jó végeredményhez.
A kemény munka mellett persze minden napra kaptunk valamilyen izgalmas meglepetést, volt, amikor fagyizni ment a csapat,
s olyan is, amikor az uszodában csobbanhattunk.
Pénteken, a tábor utolsó napján Debrecenbe az NI-gyárba látogattunk el.
Reméljük, jövőre találkozunk a 2. LegoRobot táborban!
Jágri Ilona tanárnő

NI-családi nap
Debrecen, National Instruments
Szeptember első napján Debrecenbe látogatott iskolánk
csapata az NI által rendezett Családi napra, amelyen a
részvételi lehetőséget a Tanévzáró Robotkonferencia
jutalmául nyertük.

A 2013. október 16-án megszervezett véradáson 89 véradó
vett részt. A sikeres nap zárásaként a helyi Vöröskereszt dolgozója, és a véradást lebonyolító asszisztensek, orvosok megköszönték a segítőkész emberek részvételét.

A képen a csapat
hölgytagja azért
nem
látható,
mert éppen önkéntes munkában kórházi kiságyakat festett…
Jágri Ilona tanárnő

Emlékezés az aradi vértanúkra
Iskolánkban - a hagyományoknak megfelelően - ebben a tanévben is megemlékeztünk
október 6-áról az aradi vértanúk napjáról.

Rajz: Zékány Enikő 10.d

Rajz: Szűcs Molli 10.f

Rövid ünnepi műsorral - amelyet videóláncon keresztül nézhettünk meg - idéztük fel ennek a napnak az eseményeit és
történelmi jelentőségét.
A műsort Véghné Tomkó Beáta tanárnő, a hangfelvételt
Pálinkás István tanár úr készítette.
A megemlékezésben közreműködtek: Illés Richárd, Szilágyi
Mária Sarolta 9.b, Bónis László, Fodor Ákos, Francz Máté,
Gyügyi Márk István, Jakab György, Kézi Csaba, Lengyel
Bálint, Makranczi Kristóf, Máté Bence, Rézműves Ábel,
Szabó Ákos Péter, Szakály László, Tóth Gergő, Vajas Bence, Zakor József, Zséder Balázs 9. c osztályos tanulók.

Rajz: Sarkadi Vivien 10.f

Rajz: Lakatos Fanni 10.d

Köszönjük munkájukat!
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A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs
Technológiai Kara egyhetes tehetséggondozó tábort szervezett a nyáron. A diákok betekintést nyerhettek a kutatással járó feladatokba, megismerkedhettek pár, napjainkban is fontos mérnöki problémával. Mindezt olyan keretek
között, amelyek lehetőséget nyújtottak a tudás fejlesztésén
túl a diákok közösségi és egyéb szellemi értékeinek gyarapításához.
Iskolánkból Orosz József (már végzett 12.a osztályos tanuló), a legorobot szakkör csapatkapitánya pályázott, s az ő
élménybeszámolóját olvashatjátok itt:
„A
tábor
során
sikerült
megismerkednem
a
mikrofluidikával, amit én mikrobiológiaként értelmeztem, s
azelőtt még sosem hallottam róla. A robotprogramozásban
izgalmas volt a különböző programnyelveken történő utasítások megfogalmazása.
Az Óbudai Egyetem melletti szállodában voltunk elszállásolva. Az ellátásra semmi panaszunk nem lehetett, sőt…
Délelőtt előadásokat tartottak, mint a felsőbb tanintézményekben, s délután voltak a gyakorlati foglalkozások. A nap
hátralévő részében a szervezők mindig gondoskodtak arról,
hogy a kedves diák el legyen fáradva, így nem kaptunk kedvet
Bíró Réka 11.b

LÉGY KREATÍV
Ékszeres doboz házilag
Alapanyagok:
Egy vékonyabb és egy szélesebb ragasztó
tekercs, papírragasztó, kartonpapír.
A kartonpapírra rátesszük a tekercseket, körbe
rajzoljuk és kivágjuk.

Ragasszuk fel a kivágott köröket a tekercsekre,
egyet a vékonyabbra és egyet a vastagabbra.

Egy darab színes kartonpapírt vágjunk ki és
ragasszuk a belsejébe úgy, hogy picit túllógjon!
Majd a külsejét és a tetőket is fedjük be a kiválasztott színű papírral!
Majd, kezdjük el dekorálni!

Kívül és belül is dekorálható!

A főnök diktál az új titkárnőjének:
- Írja, hogy összehívunk egy megbeszélést a témában keddre!
- Főnök, a keddet egy vagy két d-vel írjuk?
- Tudja mit? Legyen a megbeszélés szerdán …
Egy idős bácsi hazaérkezik az orvostól.
- Mit mondott a doktor úr? - Kérdezi a felesége.
- Azt mondta hogy: 5000.
- Hát aztán te erre mit mondtál?
- Hogy nincsen csak: 2000.
- És akkor? Mit írt fel?
- Azt, hogy még 3000-rel tartozok!

www.gepeszeti.hu
az éjszakai razziához :). A
péntek délutáni elfoglaltság
LAN parti volt a kockáknak,
szabad sportfoglalkozás a
tornateremben az egyéb beállítottságú embereknek :D.
Megjegyzem, volt konditerem,
boxzsák, pingpong, kosár- és
röplapda. Számomra a pingpong volt a legtesthezállóbb.
A LAN partin is részt vettem.
A tábor összességében jól
sikerült, de arra nem elég, hogy elmélyüljön ebben a szakterületbe az ember, de mindenféleképpen jó tapasztalatokat szerez,
ami a fejlődéshez elengedhetetlen. Ajánlom mindenkinek, akit
érdekel a mikrobiológia, robotprogramozás, mert a gyakorlati
órákon olyan tapasztalattal lesz gazdagabb az ember, amit
máshol nem tud megszerezni. Például több milliós gépek használata, és egy 100 millió Ft-os mikroszkóp megtekintése,
amelyhez nem engedtek hozzányúlni :( :D. Akit érdekel, az
vágjon bele jövőre, mert nem veszíthet semmit, csak tanulhat
vele!”
Jágri Ilona tanárnő

REJTVÉNY
Keresd meg a vastagon szedett szavakat az ábrában, és húzd ki
azokat! A szavak nyolc irányban, jobbról-balra,
balról-jobbra, felülről-lefelé, lentről-felfelé, és a két átlóban
mindkét irányban haladhatnak. Ugyanazon a betűn több
szó is áthaladhat.
Ha az összes vastagon szedett szót megtaláltad, akkor a megmaradt betűket fentről lefelé és balról jobbra haladva
olvasd össze. Ez lesz a megfejtés.
…………………………………………………………………
………………………………………………………………….
autómentő, Balatonfűzfő, csodaszép, ebéd, este, faktorral,
fantasztikus, haza, hétre, hiba, illatozó, kalandos, kilátás,
kiránduláson, leállt, lejt, lejtőn, levendulamezők, másnap,
mondta, Pannonhalma, perceken, persze, ringatózó, Roli,
romlik, számolni, szokni, volt
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DSK közgyűlés

Országos Pedagógus Teniszverseny

2013. október 3-án ismét összehívtuk a Diáksportkört.
Ezen a délutánon az elmúlt év eredményeiről számoltunk
be és döntöttünk a DSK elnökségének újraválasztásáról.
2013/2014-es tanévtől a DSK elnöki pozíciót Halászné
Kónya Hajnalka tanárnő helyett, Borbély Attila tanár úr
tölti be.
Köszönjük tanárnőnek eddigi fáradságos munkáját!
Elnökhelyettesnek iskolánk új testnevelőjét, Nagy Attila
tanár urat választottuk meg. A DSK diákelnökének megválasztottuk Széplaki Sándor 10.a osztályos tanulót.
Elfogadtuk az éves beszámolót, meghallgattuk a DSK
alapszabályát, megszavaztuk a Diáksportkör tagdíját,
amely 500,- Ft egy évre.
Köszönjük minden jelenlévőnek részvételét!

2013. júliusában ismét megrendezték az Országos
Pedagógus Teniszversenyt, melyen Halászné Kónya
Hajnalka tanárnő 14 éve folyamatosan részt vesz.
Nagy eredmény, hogy többször állt a dobogó legfelső
fokán. Ebben az évben a 3. helyezést sikerült megszereznie.
Ehhez gratulálunk és
példaként állítjuk a
diákok elé, hogy mindig érdemes versenyezni és küzdeni.
További munkájához
sok sikert kívánunk!

Futballszerető lányok figyelem!
Aki kedvet érez, hogy ne csak a tévében nézzen futballmeccset, hanem kipróbálná a gyakorlatban is futballtudását, az jelentkezzen Halászné Kónya
Hajnalka tanárnőnél vagy Botos Viktória 11.f
osztályos tanulónál. Az edzések akkor indulnak el,
ha minimum 12 lány jelentkezik.
Rajz: Oláh Andrea 11.f

EMBERTŐL - EMBERIG
„ Embert emberrel csiszolni” ….- hangzott el Mocsai Lajos, a
magyar férfi kézilabdaválogatott szövetségi kapitányának hitvallása az egerszalóki ifjúsági találkozón nyáron. Mint elmondta:
„Olyan erkölcsi normákat fogalmaztam meg egy éjszaka, ami a
magyar nemzeti válogatott számára szent és sérthetetlen. A fiatalok nagyon sokféle képzettséggel, kultúrával érkeznek, és úgy
döntöttem, kell egy olyan erkölcsi kódex, amely megfelelő
iránymutatást ad, s ami alapján jól működik egy közösség.”
A közössége, csapata tagjai elfogadták e kódex szabályait, betartják az edző jelenléte nélkül is, s aki nem érzi jól magát –
mert „ nem tetszik” neki a kódex szabályzata-, önként távozik a
csapatból. Aki marad, az viszont erős, „legyőzhetetlen” csapatot
alkot!

A magyar férfi kézilabda válogatott etikai kódexe:
1. „Ne félj a vihartól, hanem tanulj meg táncolni az esőben”
2. A kialakuló konfliktusokat rögtön az elején szemtől
szembe, méltósággal zárd le és tisztázd megnyugtatóan!
3. A személyes győzni akarás és siker mellett a társaid
sikere, eredményessége örömmel töltsön el!
4. A munkád és az élet más területén is légy fegyelmezett
és pontos!
5. Mások háta mögött ne intrikálj, szemtől szembe vállald
véleményedet és döntéseidet!

Rajz: Oszlánczi Evelin 11.f

6. Tudj örülni a sikereknek, és mértékkel megünnepelni
azokat!
7. Sem a mérkőzésen, sem az edzésen, valamint azon kívül egyetlen csapattársadat se hagyd magára nehézségei és
problémái közepette!
8. Minden olyan egyezséget, megállapodást teljesíts, amelyek kiállják a tisztesség, az erkölcs és a morál próbáját!
9. Kötelezd el magad a folyamatos fejlődés, tanulás, képzés mellett, törekedj a kiválóságra!
10. Légy felelősségteljes önmagaddal szemben, ne másokban keresd a hibát, ne próbáld magad kifogásokkal és magyarázkodással felmenteni!
11. Légy megértő és lojális csapattársaiddal és vezetőiddel!
12. A tiszta beszéd és pozitív gondolkodás kedvezően befolyásolja a teljesítőképes tudáshoz nélkülözhetetlen állapotot!
13. Ne feledd, hogy a csapat tagjaként, minden pillanatban
a magyar válogatottat és hazádat, Magyarországot képviseled!
E kódex szabályai vajon csak a magyar kézilabda csapat erkölcsi értékrendjét tükrözik?
Mi tudunk-e ilyen értékrend szerint élni? Akarunk- e mi is olyan
sikeresek lenni mint ők?
Csak hit és akarat kérdése! Hát higgyetek magatokban, bízzatok
„edzőitekben”, akarjatok többre jutni, s ti is gyémántok lesztek!
Mocsai Lajos után Koleszár Mária tanárnő

Szerkesztő: Láposiné Kiss Judit Témák, cikkek összegyűjtése: Szépné Bojer Boglárka, Plesu Ádám Rajzok gyűjtése: Meszlényi Boglárka Foto: Láposi Zoltán
Készült: Az iskolában 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!

