A Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium
Gépészeti Szakközépiskola tanulóinak lapja
22. évfolyam 2. szám

2014. június

BALLAGÁS

ÉRETTSÉGI
Szeretnék...

KÖSZÖNTJÜK A PEDAGÓGUSOKAT

Szeretnék mosolyt csalni az emberek
arcára,
Mindennap szivárványt rajzolni az ég
falára,
Virágokkal teli mezőt festeni a Föld
színére,
Szép gondolatokat varázsolni minden
ember fejébe...:)
Imre Fanni 10.d

„Hány gyermek sorsa volt kezében?

Sok ezren lehettek az évek során.
Kiknek fény ült okos szemében,
S értelmet pallérozó szavak nyomán,
Lelkükbe égette a vágyat,
Megértette, hogy ez tudássá válik;”
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BALLAGÁS

Osztályfőnök: Pituk Andrea
Batizi-Pócsi Ádám
Botos Gergely
Dobronyi Gábor
Dudics Klaudia
Erdei Márk
Fonalka Péter
Gere Boglárka
Györfi Tibor
Hájer Tibor
Horváth Alex József
Jánszki Barbara
Kiss Bence
Koncz Dávid
Kovács Dávid Miklós
Lakatos Nikolett Erzsébet

Paragh Krisztián
Szilágyi Kitti
Szoboszlai Csaba
Szűcs Dániel
Toronyi Henrietta Dominika
Tóth Bence Krisztián
Tóth Zoltán
Vadon Bettina
Varga Roland
Zsibrita Richárd Zsolt
Zsigó Krisztina
„Keresd az életben mindig a szépet
Ragadd meg azt, amit más észre sem vesz,
S hidd el, ha sokszor durva is az élet,
Mindig találni benne kellemest és szépet.”
(Goethe)

Osztályfőnök: Kosztyu Miklós
Balogh Balázs
Bartku András
Bráder István Benedek
Fodor János
Görög Márk
Győri Ádám
Halhai Alex
Heinrich József
Jakab Gergő
Jakab Szabolcs
Kelemen Márk
László Márk
Polyák Krisztián

Rácz József Zoltán
Rózenthál Krisztián
Seregi Bence
Szabó Sándor
Szilágyi Zoltán
Tóth Endre Márk
Újvári István
Varga Attila
„Csak egy osztály voltunk
Egy osztály, amelyről néhányan túl sokat
hittek,
Később sokan azt gondolták, tévedtek…
… Hittek, gondoltak…
És talán senki nem tudta, kik voltunk valójában” (Zsigmond István)

Osztályfőnök: Barkován Ferenc
Bakos Zoltán
Balogh Evelin
Bartha Gyula
Bélteki Gergő
Botos Olga
Bráder Attila
Csegezi Dávid
Jakab Zsolt
Jeleskov Patrick
Kállai Benjamin
Kedves Sándor
Kósa Zsombor
Kovács Zsófia
Magyari István
Majoros Noémi

Nagy Tamás
Raffai Attila
Sarkadi László
Sárközi András
Simon Barbara
Szabó Attila
Szántó Kinga
Szántó Zsuzsa
Szűcs Péter
Varga Balázs
Varga Georgina
„Egyszer mindent elér az ember,
Azt is, mi most még messze cél.
Csak küzdj és áldozz, ne csüggedj el,
S győzelmed lesz a hősi babér. „
(Bertolt Brecht)

Osztályfőnök: Szabó Istvánné
Bocz Vivien
Czine Judit
Fányi János
Ilku Rella
Jóni Tünde
Kakuk Renáta
Kovács István
Lakatos Nikolett
Likvácsik Dóra
Mogyorósi Tamás
Nagy Tünde
Nyiri Viktória
Sikesdi Boglárka

Soós Patrícia
Sukta Norbert
Szelei-Molnár Izidóra
Szoboszlai Dávid
Torhán Alex Dániel
Tóth Péter
Török Anita
Varga Szabolcs
Vass Zsuzsanna
„Sem több, sem kevesebb,
csak ember lehetek…”
(Csokonai Vitéz Mihály)
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Osztályfőnök: Barkovánné Uzonyi Pálma
Balázs Henrietta
Biró Marianna
Bodnár Bianka
Bodó Krisztián
Dienes Tamás
Farkas Dávid
Farkas Viktória
Finta Hajnalka
Fülöp Bernadett
Kiss Tamara
Lengyel Mónika
Nagy József
Nyéki Bence
Papp Gyula

Péter József
Rézműves Márk
Sajtos István Csaba
Sersényi Kinga
Szolnoki Eszter
Tisza Áron
Tóth Adrienn
Török Alexandra
Turbula Noémi
Varga István
„Megcélozni a legszebb álmot,
komolyan venni a világot,
mindig hinni és remélni,
így érdemes a Földön élni!”
(Shakespeare)

Osztályfőnök: Szemán István
Bajnok Kitti
Becsei Vivien
Dalanics Klaudia
Dán Vivien
Fecskó Dóra
Fóri Dalma
Hadadi Krisztina
Harsányi Daniella Adrienn
Jencsik Dóra
Kecskés Csilla
Király Dávid
Kópis Glória
Kovács Annamária
Kovács Dóra
Kovács Zsanett
Marozsán Éva

Osztályfőnök: Koleszár Mária
Antal Krisztián
Balogh Evelin
Bartha Renáta
Cseppentő Kinga
Fazekas Brigitta Éva
Humenyik Kinga
Humenyik Zsanett
Jóni Emese
Kádár Dóra
Molnár Judit Tímea
Nagy Ádám Levente
Sváb Csaba
Szűcs Brigitta
Tejfel Jenő
„Az álmok nem fognak felénk jönni,
nekünk kell elindulnunk feléjük.”
(Bob Gass)

Nagy Bettina
Pelyvás Krisztina
Pócsi Elizabet
Póti Erika
Sipos Nikoletta
Szász Enikő Kitti
Szikora Patrícia
Szőke Dóra
Takács Izabella
Tar Andrea
Tóth Ervin
Tóth Evelin
„A lehetetlent is
Szabad lesz remélni!
Meglátod, hogy milyen
Érdekes lesz élni.”
(Szép Ernő)
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hettük a színezett és fényre sötétedő
lencséket is. Az üzemben a technikai
2014. április 3-án a 11. a osztály ellátogatott a fejlődést is végigkövethettük, és megcsodáltuk a
mátészalkai Carl Zeiss Vision Hungary Kft. optikai legújabb, számítógéppel vezérelt gyártási folyamatot
is. A gyárban mindenütt tisztaság és fegyelem fogatermékeket előállító gyárába.
dott. Ez nem is lehet másként, mert a
balesetek csak így előzhetők meg.
A dolgozók is szívesen válaszoltak a
kérdéseinkre, ha kértük, elmagyarázták a
tevékenységük lényegét. A kommunikációnkat időnként megzavarta a gépek zaja.
Nagyon tetszett, hogy a dolgozók más
színű pólókat viselnek attól függően, hogy
a gyár melyik területén dolgoznak. Kiderült az is, hogy Mátészalkán az optikai
üvegcsiszoló képzés már negyvenéves
múltra tekint vissza.

Vezetőnktől, Varjasi László üzemvezető úrtól
megtudtuk, hogy a gyár elődjét 1846-ban Carl Zeiss
alapította, aki német finommechanikai és optikai
műszerész, valamint ügyes vállalkozó volt. A Zeiss
napjainkban közel 11 000 ezer embert foglalkoztat a
világ 30 országában. Évente több mint 150 millió
lencsét értékesít. A cég központja ma a badenwürttembergi Oberkochen településén található. Zeiss
-lencsékkel nemcsak a szemüvegekben találkozhatunk, hanem mikroszkópokban, távcsövekben és
fényképezőgépekben is.
Kísérőnk végigvezetett minket a gyáron, s közben megismerhettük a sorozatgyártás munkafolyamatait és a receptúragyártást is. A receptúra azt jelenti,
hogy a szakember által felírt szemüveglencséket
egyedileg, a recept alapján készítik el. Megszemlél-

A gyárlátogatás végén találkoztunk optikai
üvegcsiszoló tanulókkal is, akik a Déri
Miksa Szakközépiskola és Szakképző
diákjaiként itt töltik a gyakorlati idejüket.
Egyikükben iskolánk volt tanulójára ismertünk, aki
érettségi után jelentkezett ide. Meséltek tapasztalataikról, arról, hogy mi motiválta őket abban, hogy ezt a
szakmát tanulják. Megtudtuk, a tanulóéveik alatt
ösztöndíjban is részesülnek. A választásukat az is
befolyásolta, hogy az itt szakképesítést szerzett tanulók elhelyezkedési esélyei a legjobbak a városban,
hiszen öt optikai világcég működik Mátészalkán.
Befejezésül egy teával vendégeltek meg minket.
Nagy élmény volt számunkra, hogy bepillanthattunk
egy ilyen világcég életébe. Megfogadtuk, hogy műanyag szemüveglencse helyett a városunkban gyártott
üveglencsét vásároljuk, mert így sok család megélhetését segíthetjük.
Kósa Martin, Dobos János 11.a

DIÁKJAINK
A SZATMÁR TÁNCEGYÜTTESBEN

Iskolánk tanulói 2014. április 25-én
megrendezett Egy ucca, egy család
címmel megmutatták a szalkaiaknak,
hogy milyen a magyar néptánc, a
magyarság szeretete.
A produkciók egytől egyig pezsdítő,
energiával teli hangulatot árasztottak,
sok kisgyerek a színpad mellett táncra
perdülve utánozta a „nagy” táncosokat.
Örömmel és büszkeséggel tölt el, hogy
én is részese lehettem ennek a csodálatos estének. Számomra a néptánc a
magyarságom megőrzése. A fellépésre
való felkészülés mindig jó hangulatban
telt és a nagy táncosok átadták a tudásukat nekünk fiataloknak, hogy mi is
úgy igazán élvezzük a táncot,

csujogassunk. Igaz a próbák fárasztóak
voltak, de amikor ott álltunk a színfalak mögött és látva a tömeget, ahogyan
kíváncsian leskelődnek vajon hol
vagyunk, minden rossz gondolat elszállt és újult erővel léptünk ki a deszkákra. Rengeteg biztató és bátorító
szavakat kaptunk.
Remélem még sok-sok évig léphetünk
ki a színfalak mögül és nagy mosollyal
az arcunkon rophatjuk.
Akikre büszkék lehetünk: Kozma
István 10.e, Horváth Mátyás 11.e,
Szabó Sándor 12. c, Kovács István
12.d, Marosi Károly 13.c, Biró Réka
11.b, Imre Éva 11.f Klement Dorina
10.a,
Imre Éva 11.f
A Költészet napjára emlékeztünk

Mint minden évben, most is ünnepi megemlékezést tartottunk videoláncon keresztül a költészet
napjáról. A műsort összeállította és betanította
Ácsné Szűcs Judit és Úrné Szűcs Éva Ivett
tanárnők. A műsort felvette és szerkesztette:
Pálinkás István tanár úr. Az énekkart Pecséri
Enikő tanárnő vezette. A műsorban közreműködtek: Csák Bettina, Petrucz Fanni, Sarkadi Fruzsina, Szabó Dominika, Szabó Vivien.

Kirándultak a szakképzősök
Osztályunk, a 14.b március 20-án osztálykiránduláson vett
részt Budapesten. Bár a hajnali indulás miatt kissé fáradtan
kezdődött a nap, a kötetlen, jó hangulatú beszélgetések szinte
észrevétlenné tették, hogy az utazás több órát vett igénybe.
A Vásárcsarnok és a Corvinus Egyetem megtekintése után a
Nemzeti Múzeumban
tettünk látogatást.
A magyar történelem
tárgyi emlékeit tekintettük meg a gróf Széchenyi Ferenc által alapított, Pollack Mihály
tervezte klasszicista
stílusú épületében.
Megcsodáltuk a Római
kőtár (lapidárium)
kőemlékeit, a koronázási palástot, és megtekintettük Magyarország történetét az
államalapítástól a rendszerváltásig bemutató kiállítását.
Ezt követően az Erste Befektetési Zrt. munkatársai fogadtak
minket, hogy a pénzpiacokról, a brókerek munkájáról tájékoztatást nyújtsanak számunkra.
A kulturális programok után vásárlásra és nézelődésre is szakítottunk időt a WestEnd City Centerbe.
Késő délután alaposan elfáradva, de boldogan, elégedetten
indultunk haza.
Köszönet Kötél Sándor Zsolt osztályfőnöknek a jól szervezett
kirándulásért.
Fórián Zsanett 14.b

VIII. Országos Szakképző Bajnokság

Iskolánk labdarúgói 2014. május 22-én részt vettek a SZODSE-kupa országos döntőjében, amelyet a Törekvés SE budapesti sportkomplexumában
rendeztek meg. Csapatunk az
V. helyet szerezte meg.
Csapattagok: Bojer Balázs
13.a, Botos Gergő 12.a, Vakarcs Imre 10.a, Paragh Márk
9.c, Király Dávid 9.c, Póti
Bence, Kovács Richárd, Mészáros Tamás, Varga Attila
11.e, Bíró Sándor, Szász Tamás 10.b, Kézi Bertalan 13.a.
Felkészítőjük Kosztyu Miklós
tanár úr. Kísérőjük: Nagy
Attila tanár úr volt.

2014. május 24-én 48 diák
tanáraikkal Budapesten az
Operett Színházban volt. A
Ghost című film musical
változatát nézhették meg,
mely igazán nagy élmény
volt számukra.
Szervező: Tóth Andrienn

Koronalátogatás a Parlamentben
2014. március 21-én felkerekedett és vonatra ült iskolánk három osztálya,
hogy útnak induljon Budapestre. A 9.d, a 9.e és a 10.b osztály úti célja a
Parlament volt. Fülöp István országgyűlési képviselő úr segítségével sikerült
a régi országgyűlési ciklus egyik utolsó lehetséges időpontján megnéznünk az
ország házát. Idegenvezetőnk maga a képviselő úr
volt, akinek ezúton is
köszönjük a segítségét.
A kiránduláson részt vevő
81 diákot Nyiregyháziné
Misley Katalin, TóthVonház Linda és Vincze
Katalin tanárnők, valamint
Plesu Ádám és Tóth Dénes
tanár urak kísérték el.
Papp Ágnes, Györfi Klaudia
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FÖLDRAJZ
VERSENY

ANGOL VERSENYEREDMÉNYEINK
A Hebe Kft. minden évben
meghirdeti Play and Win
Angol Nyelvi Levelezőversenyeit. Iskolánkból
2005-től neveznek tanulóink az életkoruknak megfelelő kategóriákban. E tanévben sajnos, csak egy
tanulópár dolgozta végig
mind a 5 forduló versenyfeladatait: Imre Fanni és Tóth Dorottya a
10. d. osztályból.
Az országos versenyen 107 csapat közül a 27. helyen végeztek.
Felkészítőjük Koleszár Mária tanárnő volt. Gratulálunk!
Április 24.-én került sor a Fox Nem- lin, Humenyik Kinga, Cseppentő
Kinga, Nagy Ádám. Ugyanezen
zetközi Verseny lebonyolítására.
osztály angolos csoportja nevezett a
"Spring in Britain" c. egyfordulós
levelezőversenyre is 4 csoporttal.
Erről még várjuk az eredményeket.
Dicséretet érdemel minden diákunk,
kik szorgalmas, lelkes, kitartó munkát végeztek, rászánva idejüket,
Három osztályból, összesen 15 tanu- erejüket, figyelmüket s pénzüket
ló nevezett erre az írásbeli verseny- azért, hogy gyarapodjanak tudásban,
re. 3000 versenyző közül a nemzet- ismeretben. Felkészítőjük Koleszár
közi átlagpontot (73.6 pont) isko- Mária tanárnő volt.
lánkból 2 tanuló érte el. Tóth Do- Congratulation to Everybody!
rottya 10.d (73.76 pont) Balogh
Evelin 13.f (76.25 pont). A következő tanulók indultak a versenyen:
a 9.f osztályból: Báncsi Edina,
Feka Evelin, Erdős Márk, Oláh
Alexandra, Végh Petra, Hady
Viktória, 10.d: Tóth Dorottya,
Imre Fanni, Lakatos Fanni,
Zékány Enikő, 13.f.: Balogh Eve-

GÉPÍRÁS VERSENY
Iskolánk - mint minden évben - újra
nevezett a Teöreök Aladár országos
gépíró versenybe, ahol ismét sikeresen szerepeltek diákjaink. Több kategóriában zajlott a 10 perces on-line verseny.
Ifjúsági II. kat. Követelmény 1200 leütés, 117 versenyző közül: Bartha Erika 45.hely (2166), Bíró Valéria 69 hely (1951), Petrohai Kinga 85. hely (1772),
Bélteki Emese 86. hely (1767), Ács Sándor 92. hely
(1677) helyezést értek. Mindannyian 13. b osztályos
tanulók.
Tanuló I. kat. Követelmény 1800 leütés 111 versenyző
közül: Fonalka Péter (12.a) 8. h. (4112). Gulyás Dávid 40. h. (3052), Nagy Patrik (11.d) 72. h. (2534),
Hiripi Ádám (11.d) 104 h. (1986)
Tanuló II. kat. Követelmény 1500 leütés 118 versenyzőből: Kincs Attila (10.d) 25 h. (2973), Szabó Vivien
(10.f) 100. h. (1898)
Tanuló III. Követelmény 1200 leütés 179 versenyzőből:
Asztalos Dzsenifer 70. h. (2197), Papp Ágnes 127. h.
(1773), Nagy Klaudia 156. h. (1483) 9.d osztályos
tanulók.
A gépíró verseny csapateredményében - a három legjobb
versenyző eredménye alapján - 15 helyezést ért el
iskolánk a 31 iskola közül. Csapattagok: Fonalka Péter, Gulyás Dávid, Kincs Attila összesen 10.137 leütést értek el.
Összesítették valamennyi versenyzőnk eredményét amely
33.014 leütés/15 fő itt is 15. helyen áll az iskolánk
a 40 középiskola közül.
Gratulálunk minden versenyzőnek, mindannyian jóval
túlteljesítették a kötelező leütésszámot. Felkészítőjük Szabó Ágnes és Láposiné Kiss Judit tanárnők voltak.

Véget ért a Hebe Kft. által
meghirdetett földrajz levelezős csapatverseny. 25
csapatból iskolánk tanulói a 3. helyezést szerezték meg. Csapattagok: Kiss Beatrix,
Barkasz Gyula 10.d, Széplaki Sándor Patrik. 10.a.
Felkészítőjük Gere Róbert tanár úr volt.
Gratulálunk a lelkes és kitartó munkájukhoz!

NYELVVIZSGÁSOK
Balogh Evelin, Humenyik Kinga 13.f,
Imre Fanni, 10.d angol középfok „C”
komplex nyelvvizsga, Lakatos Fanni
10.d angol középfok „A” szóbeli nyelvvizsga. Gratulálunk!

Lego Robot verseny
2014. március 20-án II.TÁG Lego Robot Sumo versenyen vett részt iskolánk
csapata. Helyszín a debreceni Tóth Árpád Gimnázium volt. Résztvevők: Bíró
Réka 11.b, Csupor Zoltán 9.a, Katona Dávid 9.a, Gergely Dávid 10.b. Kísérőjük és felkészítőjük Ari Zoltán tanár úr volt. Csapatunk a 4. helyen végzett a
18 induló csapatból. Az elődöntőkből jutott be a
döntőbe a három győztes, valamint a második helyezettekből a vigaszági győztes.
A mi csapatuk volt az egyik elődöntő győztes.
Gratulálunk és további sikeres felkészülést kívánunk!

PROJEKTVERSENY
A természettudományi munkaközösség 2014. április 9-én ismét projektversenyt tartott
„Híres természettudósok címmel”. A következő tanulók vettek részt: Bíró Réka 11.b
„Kármán Tódor munkássága”,
Zdrobe Alíz 11.b „Kandó Kálmán és Venetianer Pál élete” (Barkovánné Uzonyi Pálma, Szemánné Bulyáki Ildikó tanárnők tanítványai), Hiripi Ádám 11.d „Teller Ede munkássága”, Varga Henrietta 11.d „Erdős Pál élete” (Rozgonyi Dezsőné
tanárnő tanítványa), Szakály László 9.c „Werher von Braun
élete” Lukács Krisztina tanárnő tanítványa, Széplaki Sándor
Patrik 10.a „Puskás Tivadar munkásságáról” (Pituk Andrea
tanárnő tanítványa)
A két legjobban teljesítő tanuló Varga Henrietta, Bíró Réka
volt. Ők év végén jutalomban részesülnek.
Köszönjük mindenkinek a lelkiismeretes, színvonalas munkákat!
Barkován Ferenc munkaközösségv.

Április 8-án Katasztrófa védelmi versenyen vettek részt
diákjaink, - Gresu Gergő,
Kovács Edina, Szalacsi Alexandra, Varga Izsó 11.e - ahol
ügyességi és elméleti feladatokat kellett megoldaniuk.
Felkészítőjük és kísérőjük
Soltész Ferenc tanár úr volt.

www.gepeszeti.hu
A Gépészben évek óta hagyománya van az
írásbeli érettségi modellezésének.
A tantárgyak közül a matematika volt az első, három éve
felzárkózott hozzá az idegen nyelv, illetve a magyar nyelv
és irodalom is.
Ám az idén már délelőtt elkezdődött a megmérettetés
azért, hogy tanítványaink szinte „élesben”, teljes időben
tapasztalhassák meg a vizsga felelősségét.
Március 27-én írták a végzősök az idegen nyelvi feladatlapot. A 60 perces íráskészséggel kezdtek diákjaink, az
olvasott szöveg értésére ugyanennyi időt kaptak, majd 3030 percen keresztül foglalkoztak nyelvhelyességgel, illetve
hallott szöveg értésével. A vizsga délután 3-kor ért véget.
A tanárok az érettségi javítási-értékelési útmutató alapján
pontoznak, a százalékos értékelés alapján adják a jegyet.
A magyar nyelv és irodalom tesztje is 240 perces volt,
csakúgy mint az igazi vizsga. Szövegalkotás feladatsorral
kezdődött délelőtt 11 órakor, a címek korábbi vizsgákban
már szerepeltek. A leendő érettségizőknek 3 órájuk volt
megírni az 500 vagy annál több szavas fogalmazásukat.
Választhattak érvelés, egy mű elemzése, illetve összehasonlítás közül. Az idén a favorit Sánta Ferenc Kicsik és
nagyok című novellája volt. Elolvasásra ajánlom a fiatalabb korosztály számára is. Az utolsó órában szövegértés
feladatsor koronázta meg a napot. A szaktanárok ezt is a

NÁLUNK JÁRT A RENDŐRSÉG
Lassan elérkezik az ideje, hogy az érettségi után
kilépjünk a „nagybetűs” életbe. A 11. évfolyamon
már mindenki próbálja megtalálni az érdeklődésének megfelelő pályát. Ez
sajnos nem könnyű. Ehhez
nyújt segítséget nekünk az
iskola azzal, hogy felkéri
azokat a szakembereket egy
tájékoztató
megtartására,
akik már az általunk választani kívánt területen dolgoznak.
Közülünk sokan érdeklődnek a rendőri hivatás iránt,
ezért osztályfőnökünk megkérte Bakos Olivér rendőr
alezredes urat, a Mátészalkai
Rendőrkapitányság kapitányságvezetőjét, tegye
lehetővé számunkra, hogy megismerhessük a rendőri pályát. Ez a vágyunk teljesült 2014. március 27én, amikor osztályunkban, a 11. a-ban tartott érdekes előadást Antal Tamás rendőr hadnagy úr, Járőrés Őrszolgálati alosztályvezető-helyettes és Éles
Dániel a Miskolci Rendészeti Szakközépiskola
elsőéves tanulója, iskolánk volt diákja. Elmesélték
ennek a pályának a szépségeit, de nem titkolták az
árnyoldalait sem. Éles Dániel az alapoktól kezdte
elmondani azt, hogy melyek azok a feltételek,
amelyekkel be lehet kerülni a rendészeti szakközépiskolába. Többek között szó volt az erőnléti

2014. április 6-án
ismét megrendeztük a
diáknapot, amely már
hagyomány iskolánkban. Igaz, csak egy
napra, de mi válhattunk az „iskola vezetőivé”. A diákok
örömére rövidebb
órák voltak a megszokottnál és a vállalkozó
szellemű diákok akár helyet is cserélhettek pedagógusainkkal valamint emellett jó hosszú szünetek álltak rendelkezésünkre, ahol iskolánk diákjai mérhették össze erejüket számos vicces, de
talán nem is olyan egyszerű feladatban. A nagy
sikert arató csípő tekergőtől az Indiana Jones
által elhíresült kincskeresésig minden szerepet
kapott ezen a napon. A könyvtárban mindeköz-
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megadott útmutató alapján, a helyesírás figyelembe vételével javították. Április 11. volt az értékelés határideje a
humán munkaközösségben.
Felvetődik a kérdés: miért jó ez? Azért, hogy a jelöltek
előzetesen tisztában legyenek a nehézségekkel, a követelményrendszerrel, esetleges gyengeségeikkel. Ne a vizsgán
érje őket meglepetés, legyenek ismerősek a feltételek!
Még mindig van idő és lehetőség a gyakorlásra, a javításra.
Az Oktatási Hivatal honlapján az alsóbb évesek is megtekinthetik a korábbi időszakok vizsgafeladatait, javításiértékelési útmutatóit. Mindenki figyelmébe ajánljuk ezt a
gyakorlási lehetőséget.

Iskolánkban a tavaszi szünet előtti utolsó
napon került sor az idei Diáknapra, ahová meglepetés vendégként a Felső Tiszavidéki Búvár és
Mentő Egyesület látogatott el.
Az egyesületet a csapat szóvivője, Kovács Dániel Sándor mutatta be:

A matematika próbaérettségiről:
Iskolánk
végzős
diákjai március
19-én írtak
próbaérettségit matematikából, melyen 148 tanuló vett
részt. A megmérettetés körülményei megegyeztek a május
6-ai „éles” érettségi körülményeivel, valamint a dolgozatok javítása is az érettségi követelményeinek megfelelően
történt. A dolgozatok eredményeként minden diák képet
kapott arról, hogy a tanulásba fektetett munkájáért milyen
gyümölcsöt is várhat a hamarosan bekövetkező tanév
végén.
Szűcsné Kerti Éva
Barkován Ferenc
munkaközösség-vezetők

feladatokról, melynek teljesítése az első lépés a
felvételi eljárás során. Ezek után több száz kérdésből álló pszichológiai felmérés és elbeszélgetés
következik a jelölttel. Téved, aki azt hiszi, hogy
ettől kezdve nyugodtan ülhet a babérjain, mert
folyamatosan terhelik a jövő
rendőrét mind fizikai, mind
szellemi téren. Ennek viszont megvan az eredménye
is, hiszen röpke két év után a
szülők nagy örömére és
büszkeségére
kinevezik
őrmesternek azokat, akik
megfeleltek az iskola követelményeinek, és sikeres
vizsgákat tettek. Van olyan,
aki megelégszik azzal, hogy
őrmesteri fokozatba lépett,
és járőrként szolgálja a
hazáját. A hivatali előmenetel azonban mindenki
számára lehetséges.
Antal Tamás rendőr hadnagy úr felvilágosított
minket arról, hogy a rendészeti szakközépiskola
után két év elteltével lehetőség nyílik a továbbtanulásra is, akár főiskolán, akár egyetemen. Ez azonban még a mi számunkra egy kissé elérhetetlennek
tűnik, hiszen még az érettségin sem vagyunk túl.
Remélem, hogy mindazok, akiknek ez a hivatás
megtetszett, elérik a céljaikat, és büszkén fogják
viselni a rendőri egyenruhát, tovább öregbítve
iskolánk hírnevét.

- A Felső Tiszavidéki Búvár és Mentő Egyesület
2007-ben alakult. Egyesületünk elnöke Szabó
Csaba, székhelyünk Jármiban van. A tagok eleinte hobbi búvárkodással foglalkoztak, napjainkban pedig legfőbb célunk az eltűnt személyek
keresése, mentése földön, vízben, levegőben.
Csapatunk közel 40 főből áll, ebből egy készenléti csoport bármikor riasztható. Vízimentőink a
vízi balesetek megelőzésében szorgoskodnak,
részt vállalva az árvízi mentési munkákban is. A
térség legjelentősebb vízén, a Tiszán, Gergelyiugornyán és környékén nyári időszakban mélyvízi vízimentőként vagyunk jelen, a Vízirendőrség
munkatársaival közösen járőrözünk a strandok
környékén. A csapat tagjai önkéntesek, mindegyikünknek van főállású munkahelye.
Modern felszerelésünk az alábbi eszközökből áll:
2 háti motoros siklóernyő, 3 hitelesített halradarral, szonárral felszerelt mentőhajó, 1 lakóhajó
(amennyiben több napot vesz igénybe a keresés)

Jármi Eszter 11.a

ben táncos lábú diáktársaink órákig ropták a
táncot. A szünetekben iskolánk tehetséges diákjai mutathatták meg, mire is képesek, néptáncoltak, bűvészkedtek, gitároztak. A sportkedvelő
fiatalok sem unatkoztak, a fiúk az osztálybajnokság döntőjében majd a tanár-diák focimecscsen szurkolhattak vagy épp küzdhettek a nemes
címért. Eközben a tornateremben zajlott a női
tanár-diák röplabda mérkőzés
Meglepetésként érkezett iskolánkba a FelsőTiszavidéki Búvár és Mentő Egyesület néhány
tagja. Tőlük sok érdekes és hasznos dolgot hallottunk. Guthy Máté iskolánk volt tanulója is
jeleskedett, mivel az egész napos zenét ő biztosította. Ezúton szeretnénk megköszönni mindenkinek, akik segédkeztek a diáknap megszervezésében, lebonyolításában és a jó hangulat fenntartásában.
Reméljük, még sok ilyen és még talán jobb
hangulatú diáknap vár még iskolánkra.
Biró Réka 11.b

és 20 búvár felszerelés. A vízben eltűnt személyek keresésekor nagy segítségünkre van Pindi, a
fekete labrador keresőkutya, érzékeny orrával
kiszagolja a felszínről, a fedélzetről a vízben
eltűnt embereket. Tájékoztatnám a diákokat,
hogy 2016-tól az érettségi vizsgára jelentkezés
előfeltétele lesz, hogy minden diák 50 óra közösségi szolgálatot végezzen középiskolai tanulmányai során. Amennyiben szeretnétek ezt az időt
egyesületünknél eltölteni, jelezzétek osztályfőnökötöknek. Lehetőség van vízimentő képzéseken
részt venni, vagy akár dolgozni nálunk diákmunka keretében.
Végül szeretném az egyesület nevében felhívni a
fiatalok figyelmét a közelgő nyár kapcsán a folyóban való fürdőzés veszélyeire. (sodrás, örvény, mély-hideg víz). Csak a kijelölt szakaszokon, felelősséggel fürdőzzetek! Kérünk mindenkit, hogy figyelmesen és megfontoltan cselekedjen! További információért látogassatok el honlapunkra, www.buvarcsoport.hu!
Papp Ági 9.d
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FIZIKAI KÍSÉRLETVERSENY

Bétéri Róbert 11.c osztályos tanulót kérdeztem, hogy mióta foglalkozik hajómodellkészítéssel.
- Mindig is foglalkoztattak a gépészetben
található technológiák és azok működési elvei. Általános iskolás koromban készítettem
egy hajómodellt, aminek kihajtását
(tönkcsövét) saját elgondolásom szerint valósítottam meg. Az ötlet bevált és sikerélménynyel töltött el, hogy újítással oldottam meg,
nem a szokásos módon, ahogyan más modellező társak.
2011 májusában meghívást kaptam, a budapesti Kossuth Lajos Tudományos Egyetemen
tartandó XVI. Országos Tudományos és
Technikai Diákalkotó Kiállításra. A kiállításon ismertethettem a modellem és a tönkcsövön végzett átalakításomat. Az egyetem professzoraiból
álló zsűri elismeréssel részesítették pályaművemet. Bíztatást kaptam a
jelenleg is készülő modellemhez, melybe beépíthetem az újabb ismereteimet. További sok sikert kívánunk álmai megvalósításához!
Imre Éva 11.f

2014. május 16-án a Nyíregyházi Főiskolán megrendezett Bródy Imre Országos Fizika Kísérletversenyen hajtógép építésével
Bétéri Róbert és Dienes
Dávid a megvalósítás ötletességéért
különdíjban
részesült.
A verseny feladata volt
egy teniszlabda minél
nagyobb távolságra történő
kilövése, majd a katapulttól 20 méter távolságra
lévő 2 méter széles 120 cm
magas várfalra történő
találatból szerzett pontok
összege adta.
Felkészítő Fülepné Papp Krisztina tanárnő.
Gratulálunk és további sikeres versenyzést kívánunk!
Imre Éva 11.f

I s - amivel nem csak engem, tesznek boldoggá, de városuk, iskolájuk hírnevét öregbítik.
O.: A 2014-ben szerzett Kecskeméti Országos bajnokságon elért 1. helyezésemre. A
kolánk két volt diákjával Stamusz Péterrel és Lőrincz Ottóval beszélgettem, akiknek számos siker közül talán ez áll legközelebb a szívemhez.
- Hol tanultok most, milyen terveitek vannak a jövőre nézve?
sporttehetsége kimagasló és példaértékű lehet számunkra.
P.: Jelenleg a Nyíregyházi Főiskola Testnevelő-edző szakát végzem levelező tagozaSziasztok!
ton. A következő tanévtől Nyíregyházán induló judo-szakosztály vezető edzőjeként
- Mikor végeztetek iskolánkban, és milyen szakon tanultatok?
P.: 2012-ben a 12. a osztály diákjaként végeztem, informatika fogok tevékenykedni, és szeretném a megye legnagyobb Judo központját kialakítani,
sok versenyzővel, fiatal judóssal, és még több sportszerető emberrel. A későbbiekben
szakon.
esetleg edzői munkálataimon kívül általános iskolában szeretnék testnevelő tanár lenni.
O.: 2012-ben érettségiztem, informatika szakon.
Ahol szeretném bevezetni órai anyag szintjén a judo oktatást, ezzel megreformálni a
- Hogyan emlékeztek a gépészes diákévekre?
P.: Legjobb éveimet töltöttem a Gépészetiben, sok új barátra megyei iskolák testnevelés óráinak nagy százalékát.
tettem szert. Rengeteg pozitív élmény ért az „unalmas hétköznap- O.: Nyíregyházi Főiskola Testnevelő-edző szakán tanulok. Szeretném elvégezni, majd
ok” alatt. Annál is több „jó sztori” született, melyeket még a mai testnevelést és fizikát tanítani a jövőben. A judo mindig is az életem része marad, csak
napig is emlegetünk. Visszatekintve nagyon jó tanáraink voltak, akkor szeretném abbahagyni, ha már a fizikai képességeim nem engedik meg, hogy
próbáltak minket a kötelező tananyagon felül az élet nagyobb tatamira lépjek. Szeretném a judo-t megyénkben oktatni, és egy olyan megyei judo
döntéseire is felkészíteni. Szerintem sikerült tanárainknak jó közösséget kialakítani, ami versenyzésben országosan és nemzetközileg is megállja a
embert nevelni belőlünk. Osztályunkban családias légkör uralko- helyét.
- Mit tanácsolnátok a mostani gépészes diákoknak?
dott. Ez mindig meglátszott az osztályfőnöki óra jó hangulatán.
O.: Nagyon szerettem, jó volt az osztályom, jó volt az órák hangulata, szerettem a P.: Tanácsom mindössze annyi, hogy próbáljon meg mindenki önmaga lenni, és ha
tanáraimat, és bármikor kérdezés nélkül visszamennék! Az életem egyik meghatáro- lehet, alkosson maradandót. Éljen úgy, hogy tudjon majd mit mesélni az unokáinak! Ne
legyenek kishitűek, a Gépész egy nagyon jó iskola, ami jó kiindulópont a továbbtanuzóbb szakasza volt a középiskolában eltöltött időszak.
láshoz. Aki csak teheti, menjen, és tanuljon főiskolán, egyetemen, lásson világot, kös- Mióta judózol, és miért pont ezt a sportágat választottad?
P.: Én 5 évesen kezdtem el a judót. Emlékszem, óvodába jártam még, nagycsoportos sön új barátságokat, és tervezze életét.
voltam, amikor édesapám elvitt az első edzésre, ami nagy sikert aratott. Érdekelt a O.: Élvezzék a középiskolás éveket, hiszen minden ember életében mély nyomot hagy
sport, tetszett a mozgás, a küzdelem. Ahogy komolyodtam megértettem a judo mentali- a fiatalságnak ezen időszaka! Tanuljanak, de ne sokat, csak eleget ahhoz, hogy elérjék
tását, amely tiszteletre, és alázatosságra tanít, és magabiztosságot ad. Ahogy a szloge- az álmaikat, és sose nézzenek hátra, mindig csak előre, és harcoljanak azokért a célonünk is mondja: TÖBB, MINT SPORT. Mivel a labdajátékokban nem vagyok otthon, kért, amelyeket kitűztek maguk elé.
ezért maradt a küzdősport. Szerencsémre itt volt a MMTK Judo szakosztálya, ahol Köszönöm szépen a beszélgetést, én is
sok új dologgal ismerkedtem meg ezáltal.
neves edzőktől tanulhattam eme kiváló sportág rejtelmeit.
O.: 2001-ben Csengerben kezdtem el karatézni. Ebben a sportágban eltöltöttem 1 évet, Diáktársaim nevében gratulálok az eddigi
majd elköltözünk Mátészalkára. Itt az akkori osztálytársam, Stamusz Péter hatására eredményeitekhez, és további sok sikert
2004-ben kezdtem el judózni, de a gyereki makacsságomnak köszönhetően abba is kívánok pályafutásotokhoz.
hagytam 6 hónap után. Majd 2006 novemberében szintén Péter hatására újra kipróbál- Kedves diákok, ha bárkinek bármi kérdése van, azt közösségi oldalakon vagy
tam magam, és azóta is nagyon szeretem. Az életem részét képezi a judo.
bármilyen módon felteheti, a fiúknak
- Mely sikereidre vagy a legbüszkébb?
P.: Általános iskola 7.-8. évéig voltam versenyző, többször diákolimpia, országos, és biztosan segítenek nektek, és ha bárki
nemzetközi versenyeken, kupákon értem el változó (1-2-3.) eredményeket. Későbbiek- kedvet kapott, az alábbi lehetőségeken
ben a sikeres fekete öves övvizsgámra, majd a judo edzői diplomámra. Jelenleg az elkezdhetik a judooktatást:
edzői munkám alatt, tanítványaimra vagyok a legbüszkébb. Edzőként óriási élmény -Mátészalka, Kossuth utca BUDO terem, Vásárosnamény ált. iskola kistornaterme,
látni, hogy egy egész kis csapat jár edzéseimre, ahol együtt izzadnak, szenvednek, Tarpa óvoda tornaterme, Nyírgyulaj teleház, Nyírbogát teleház, Máriapócs
küzdenek, és közösen örülnek a sikereknek. Majd a versenyen jó helyezést érnek el, kéttannyelvű ált. iskola, szeptembertől Nyíregyházán több ált. iskolában. Biró Réka 11.b

Táncos lábú diákunk
Iskolánk táncos lábú tehetségével Kozma István 10.e osztályos
tanulóval beszélgettem.
Szia, István! Mióta táncolsz, és miért éppen a néptáncot választottad?
- Szia! 12 éve táncolok, ebből 8 év alapszinten történt, majd 4 év
mesterszinten. Azért a néptáncot választottam, mert mindig is érdekelt a régi kultúra, a hagyományok, az egyes nemzetiségek táncai,
hagyományai, zenéi.
Mely sikereidre vagy a legbüszkébb?
- Legbüszkébb az Országos Legényes Versenyen valamint az Országos Szólótáncversenyen és az Egri Ifjúsági Szólótáncversenyen elért
I. helyezésemre, valamint az „Ezüstpitykés” kitüntetésemre vagyok.

- Csak hobbiként fogod fel a néptáncot, vagy ez több annál?
- A tánc nekem sokkal több, mint hobbi, a mai napig járom az
országot és külföldet azért, hogy eredeti adatközlőktől gyűjthessek táncokat és zenei anyagokat, amelyeket felhasználhatok
tudásom fejlesztésére. Én úgy gondolom, a néptánccal és a
hagyományokkal foglalkozni nagyon szép hivatás. Emellett a
fiataloknak több időt kellene eltölteni a hagyományok őrzésével,
megismerésével, hiszen ez a mi nemzeti múltunk.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, ezúton szeretnék
neked diáktársaim nevében is gratulálni az eddig elért teljesítményedhez és sok sikert kívánok a jövőbeli tevékenységeidhez.
Biró Réka 11.b
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Bartha Ferenc, Vakarcs Imre) 3. helyezett: 10.b 'B' csapat (Szász Tamás, Biró
Sándor, Filep Norbert, Barkasz Gyula, Fodor Csaba)
4. helyezett: 10.b 'A' csapat (Bartha Márk, Éles Patrik, Lóczi Zoltán, Maticsák
2014. április 16-án befejeződtek az idei osztálybajnokság küzdelmei. A torna Dániel, Tisza Dániel, Kapin Tamás, Bársony Bence)
során lejátszott 83 mérkőzésen 304 gól született, az elsőt Lóczi Zoltán (10.b ’A’
11-12-13-14. évfolyam:
csapat), az utolsót Vass Richárd (9.e ’A’ csapat) szerezte. A nevező csapatok
többé-kevésbé próbálták tudásuk legjavát nyújtani, így izgalmas mérkőzéseket
láthatott délutánonként a szépszámú közönség. Sajnos, két csapat több alkalommal sem tudott kiállni, ezért őket kizárták a szervezők. Plesu Ádám tanár úr vállalta magára ezúttal is a szervezést, a benevezett 26 csapatot két alsós (9-10.) és a
két felsős (11-12-13-14.) csoportra osztotta, ahonnan az első két helyezett jutott
tovább az elődöntőkbe. Az iskola bajnoka címet végül a 11.e osztály ’A’ csapata
nyerte el, miután a felsős „házidöntőben” a 11.e ’B’ csapata elleni büntetőpárbajban aratott sikere után a Szuperdöntőben a 9.e ’A’ csapatát 3-1-re múlták felül
Kovács Ricsiék. A szervezők ezúton mondanak köszönetet a torna játékvezetőjének, Gere Sándornak, aki önzetlen munkájával immáron öt éve, a kezdetek óta
segíti a rendezvény sikerét. A döntők napján hetes rúgó versennyel indult a program, az 50 résztevő közül Kézi Bertalan (13.a) nyerte a büntetőpárbajt és ezzel a
díszes serleget. A torna lezárásaként lejátszott tanár-diák meccset idén is a tanárok nyerték.
A döntők eredményei:
9-10. évfolyam: 3-4. helyért: 10.b 'A' csapat-10.b 'B' csapat 2-5 (gólszerzők:
Lóczi Zoltán, Tisza Dániel, illetve Biró Sándor 2, Fodor Csaba, Barkasz Gyula,
Filep Norbert)
1. helyezett: 11.e 'A' csapat (Mizsei Márk, Kovács Richárd, Bakos Zoltán, Dara
11-12-13-14. évfolyam: 3-4. helyért: 11.c-14.c 'B' csapat 2-3 (gólszerzők: Péter, Kendl István, Bulyáki Sándor)
Budaházi Tibor, Gergely Bence, illetve Juhász László 2, Zakor János)
2. helyezett: 11.e 'B' csapat (Viski János, Mészáros Tamás, Horváth Mátyás,
9-10. évfolyam: DÖNTŐ: 10.a-9.e 'A' csapat 1-3 (gólszerzők: Vakarcs Imre, Varga Attila, Póti Bence, Balogh Patrik)
illetve Vass Richárd 2, Zsigó Levente)
3. helyezett: 14.c 'B' csapat (Gergely Richárd, Juhász László, Kiss Tibor, Németh
11-12-13-14. évfolyam: DÖNTŐ: 11.e 'A' csapat-11.e 'B' csapat 2-2 (gólszerzők: Gábor, Ombodi Máté, Zakor János)
Kendl István 2, illetve Horváth
4. helyezett: 11.c (Szabó Tamás,
Mátyás, Póti Bence)
Gergely Bence, Gergely Máté,
SZUPERDÖNTŐ AZ ISKOLA
Budaházi Tibor, Lekka Gergő,
BAJNOKA CÍMÉRT: 9.e 'A'
Szotkó Krisztián)
csapat-11.e 'A' csapat 1-3
Különdíjasok: 9-10. évfolyam: A
(gólszerzők: Vass Richárd,
torna legjobb játékosa: Fodor
illetve Kovács Richárd, Bakos
Csaba (10.b 'B' csapat) A torna
Zoltán, Dara Péter)
legjobb kapusa: Kosztyu Márk (9.e
DIÁKOK VÁLOGATOTTJA'A' csapat)
TANÁROK VÁLOGATOTTJA
A torna gólkirálya: Vakarcs Imre
MÉRKŐZÉS 3-5 (gólszerzők:
(10.a) - 22 góllal. 11-12-13-14.
Zakor János 3, illetve Nagy
évfolyam: A torna legjobb játékosa:
Attila 2, Láposi Zoltán 2,
Mészáros Tamás (11.e 'B' csapat)
Barkován Ferenc)
A torna legjobb kapusa: Mizsei
Márk (11.e 'A' csapat)
9-10. évfolyam: 1. helyezett: 9.e 'A' csapat (Kosztyu Márk, Bégány Martin, Vass A torna gólkirálya: Zakor János (14.c 'B' csapat) - 13 góllal
Richárd, Rácz Zsolt, Zsigó Levente, Katona Bence)
A büntetőrúgó verseny győztese: Kézi Beralan (13.a)
2. helyezett: 10.a (Gáspár Dávid, Kiss Tamás, Antal Szabolcs, Rézműves Tamás,
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Sikeres sportolóink - Fodor Csaba ontja a gólokat
Fodor Csaba, iskolánk 10.b osztályos tanulója nem aprózza: százhúsz
találatnál tart a soros bajnoki idényben.
A magyar futballban lassan lámpással sem találni olyan titánokat, akik
érdemesek a megkülönböztetett figyelemre. Nos, a Mátészalkai MTK
felmutathat egy ifjút, nevezetesen Fodor Csabát - ráadásul a csatárreménység a pálya mellett a tanulásban is jeleskedik. Ritka kincs manapság.
- Kilenc éve vagyok igazolt labdarúgó Mátészalkán, először a Viktória
ULE, majd az MMTK játékosaként - vázolta rövid, ám annál tartalmasabb pályafutása mérföldköveit Fodor Csaba. - Kisgyerekként több tornán nyertem el a gólkirályi vagy a legjobb játékos címet-. Eddigi legnagyobb sikeremet az előző idényben értem el, amikor a II. osztályú U15ös bajnokság Észak-Keleti csoportjának gólkirálya lettem. Negyvennyolc gólt szereztem, ezzel is hozzásegítve csapatunkat a feljutáshoz. Az
idei bajnokságban már az U19-es együttesben jutok szóhoz, több társammal együtt serdülőkorú játékosként, miénk a mezőny legfiatalabb csapata.
Szó se róla, Fodor Csaba nem állt le. Az aktuális évadban 60 találatnál
tart, ezzel vezeti a Kelet-Magyarország csoport góllövőlistáját. Mindeközben - kora miatt - az U16-os bajnokságban is bevethető, mit ád ég,
ebben a küzdelemsorozatban szintén 60 ,,dugót,, rámolt be, ekképpen

megnyerte a három csoport összesített gólkirályi
címét. Márpedig az összesen termelt 120 góllal
jó eséllyel ,,kandidálhat” a megye gólkirálya
címre.
- Egyedül azt sajnálom, hogy egy ponttal lemaradtunk az U16-os rájátszásról - füstölgött a
szatmári tehetség. - Annál is inkább, mivel biztos vagyok abban, a megyében ebben a korosztályban a miénk a legjobb csapat. Így két ezüstérmet fogunk szerezni, az U19-esek között is
második helyen állunk a Vásárosnamény mögött.
A szülők szívét nyilván megdobogtatja, hogy a
felettébb ígéretes tini nem csupán az ellenfelek
kapuját rohamozza eredményesen.
Szeretnék a labdarúgásban is sikeres lenni, de
előtérbe helyezem a tanulást - érzékeltette Fodor
Csaba, hogy képes két, sőt három fronton is ,,harcolni” hiszen iskolánk
csapatának is oszlopos tagja az ifjú tehetség.
- Az érettségi vizsga után szeretnék továbbtanulni. A fociban a legfőbb
célom, hogy akár magasabb osztályban is kipróbáljam magam.
A gólkirályi címeket egyedül nem érhettem volna el, ehhez kellettek a
játékostársak és az a magas szakmai munka, ami jelenleg Mátészalkán
folyik az utánpótlás nevelésben.

Szerkesztő: Láposiné Kiss Judit Témák, cikkek összegyűjtése: Plesu Ádám Rajzok gyűjtése: Meszlényi Boglárka Foto: Láposi Zoltán
Készült: Az iskolában ill. az Info-West nyomdában. Felelős kiadó: Dr. Bugya László igazgató Engedélyszám: B/ISK6206/SZA/93
Köszönjük a cikkek íróinak munkáját! Továbbra is várjuk verseiteket, cikkeiteket, rajzaitokat!
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