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Alapítványunk egy teljes garnitúra mezt és nadrágot 

ajándékozott iskolánk futballcsapatának. 

EMLÉKEZZÜNK 

Iskolánk alapítványa 2014. február 8-án jótékonysági bált rendezett, 

melyen exkluzív vendégek is részt vettek. (Folyt 2.old.) 

Nyiraty Gábor 
 

Márciusi virágszálak 

 

Március virágszálai, nyíljatok, 

Lányok, asszonyok, ne sírjatok, 

Bánatra most nincsen okotok, 

A mai nap csakis a ti napotok. 

Köszöntünk titeket egy szál virággal, 

Teljen meg szívetek tavaszi napsugárral, 

Legyetek mindig nagyon boldogok, 

mert akkor vagytok a legszebbek, ha ragyogtok. Rajz: Lakatos Fanni 10.d Rajz: Ötvös Evelin 11.f 
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 A Mátészalkai Gépészeti Szakközépiskola és Kollégium 

Diákjaiért Alapítvány kuratóriuma céljának megfelelően 2014. 

február 8-án adománygyűjtéssel összekötött jótékonysági bált 

rendezett a Gépészeti Szakközépiskola ebédlőjében. 

A megjelenteket köszöntötte Dr. Bugya László intézményve-

zető, Pankotai Ferenc kuratóriumi elnök, nyugalmazott közép-

iskolai igazgató, Szabó István polgármester, Kovács Sándor a 

megyei közgyűlés alelnöke, országgyűlési képviselő jelölt és 

Dr. Czomba Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtit-

kár, a jótékonysági bál fővédnöke, a Gépészeti Szakközépisko-

la volt tanulója. 

A jótékonysági bálon tiszteletét tette Fülöp István országgyű-

lési képviselő, a járási hivatal vezetője, Rostás János a Nyír-

egyházai Tankerület szakképzési referens, Berzsenyi Ágnes a 

Generál Elektric healthcare 

üzletágának vezérigazgató-

ja és sokan mások. 

A jótékonysági bálon több 

mint százharminc fő vett 

részt, akik jó hangulatban 

töltöttek el egy szép estét. A bál kezdetén fellépett és a megje-

lenteket szórakoztatta a Szatmár néptánc együttes, Herdon 

Balázs és testvére néptáncosok, és a Gépészeti Szakközépisko-

la 12.c osztályának tánccsoportja. 

A jótékonysági bálból és a hozzá kapcsolódó adománygyűjtés-

ből 679.720 Ft folyt be az alapítvány számlájára. 

A jótékonysági bál fő szervezői a Gépészeti Szakközépiskola 

tantestülete, diákjai, a diákok szülei mellett Halászné Kónya 

Hajnalka kuratóriumi tag, Baráth Szilvia kuratóriumi titkár, 

Dr. Bugya László kuratóriumi tag, intézményvezető, Fülöpné 

Kecskés Judit kuratóriumi tag, tagintézményvezető-helyettes, 

Nagy József alapító, tagintézmény-vezető, Barkován Ferenc, 

Barkovánné Uzonyi Pálma pedagógusok voltak. A iskola ne-

velőtestülete a bál sikeres lebonyolításában aktívan közremű-

ködött. 

Az alapítvány kuratóriuma 

nevében köszönetemet feje-

zem ki a bálon résztvevőknek, 

az adományozóknak és a bál, 

az adománygyűjtés szervezői-

nek. 

Pankotai Ferenc  

kuratóriumi elnök 

KÖSZÖNET 
 

„A Mátészalkai Gépészeti Szakközépiskola és 

Kollégium Diákjaiért” Alapítvány köszönetét 

fejezi ki mindazoknak, akik támogatójegy 

vásárlásukkal, felajánlásukkal és részvételük-

kel hozzájárultak a 2014. február 8-án meg-

rendezett jótékonysági báljához, melynek 

bevétele 679.720 Ft volt. 

Támogatóink: 

Dr. Czomba Sándor államtitkár úr, Kovács 

Sándor a Megyei Közgyűlés alelnöke, Fülöp 

István országgyűlési képviselő, Szabó István 

Mátészalka város polgármestere, Szenes Jó-

zsef vállalkozó, Dr. Bugya László intézmény-

vezető, a Mátészalkai Szakképző Iskola Szék-

helyintézményének igazgatóhelyettesei: Ta-

kácsné Sztán Mária, Lengyelné Beregi Kata-

lin, Kovács Zoltán,  Nagy Kft.-Papirusz Papír-

bolt, Anetta Cukrászda, Álompár Esküvői 

Ruhaszalon- Babus, Baloghné Farkas 

Rosemarie, Barkován Ferenc, BABUS Gyer-

mekruházat, Bulyáki Csaba 10.e, Bodnár Bar-

bara 11.d, Barkasz Gyula 10.d, Borbély-Kiss 

Tünde-Baba-mama börze, Clivia Virágbolt – 

Oláhné Lupcsa Mónika, Diákcsemege- Tisza 

Csaba szülő, Dobos Istvánné 11.e, Dobos 

László-Dobos MÉH, Dienes Tamás 12.e, Do-

bos István, Elektrix Rendszerház Kft., Erdei 

Márk, Fejér Gábor és családja, Festék Vegyi 

Háztartási Üzlet – Bodó István, Gacsályi 

László szülő, Grózinger Attila, Győrfi János, 

Dr. Heizer Antalné természetgyógyász, Info-

West Kft, Judit Virág- Ajándék Üzlet, Kasu 

Benjamin 11.b, Kézi Zsigmond-Depo-Msz-

Tex Kft,  Kosztyu Miklós, Kópis Glória 12.g, 

Király Dávid 12.g, Király Máté 10.c, 

Köblösné Demeter Andrea táncpedagógus, 

Kati Optika, Kelet- Alfi- Ker Kft, Kékfrankos 

Étterem, Két-Kerék Motorkerékpár és Alkat-

rész Bolt, Laguna Parfüméria – Tengyel Zol-

tánné, Lakatos Fanni 10.d, László Attila, 

M.GY Pékség, Mega Sport és Divatház – 

Szűcs Bálintné, Milka László, Novella Köny-

vesbolt, Nobilis Zrt.-Novák Tibor, Öcsi Hús – 

Zemlényi Tibor, Pöttyös Service Kft., Pethő 

Ervin vállalkozó, Póti László szülő, Petrucz 

Fanni 10.f, RED Kft, Reményi Lászlóné, Ró-

zsa és Fiai Kft., Rimili Autó-Motor Kerékpár 

Centrum, Szalka Víz Kft, Soul Divatház-Sütő 

Ibolya, SZMK, Szabad Gabriella szülő, Szalka

-Ker 2000 Bt., Si-Zo Kft, Sárga Frézia Virág-

bolt, Ster Lászlóné, Szalka Festék Kft., Szat-

már Kamara – Filep László, Trubadur Jelmez-

kölcsönző, Tar Miklós, Tóth Dénes, Vanda 

Házi Pékség –Kiss Beáta, Varga László-Motor 

Kerékpár Bolt, WEB Áruház, 9.d osztály, 11.a 

osztály, 11.e osztály, 12.c osztály, 13.d osz-

tály, 
 

Támogató jegyet vásároltak: 

Tanárok: Fülöpné Kecskés Judit tagint.vez.h., 

Borbély Attila, Kissné Papp Anita, Szabó 

István Szabó Istvánné, Nyíri Lajos, Szűcsné 

Kerti Éva, Hamvas István, Tar Miklós, 

Pillingné Gégény Edina, Véghné Tomkó Beá-

ta, Lukács Krisztina, Szemán István, Nagy 

Attila, Székely Beáta, Szabó Gábor, 

Csontosné Mezőfényi Mónika, Fülepné Papp 

Krisztina, Horilláné Hajdu Éva, Plesu Csaba, 

Rozgonyi Dezsőné, Soltész Ferenc, Pituk 

Andrea, Ur Tibor, Vincze Katalin, Pecséri 

Enikő, Lakatosné Kádár Ágnes, Darabánt 

Zsanett, Királyné Dorogházi Ánges 

Szülők: Kálmándi Gyuláné, Sápi Tihamérné, 

Franku Csabáné, Hájer Tiborné, Várkonyi 

Katalin, Repelik Györgyné, Juhász Ferenc, 

Bélteki Lászlóné, Bársonyné Séra Andrea, 

Noviczki István, Tóthné Szentgyörgyi Klára, 

Diákok: Sváb Péter 10.e, Nagy József 12.e, 

Karmacsi Károly 10.c, Nagy Edit, Imre Fanni 

10.d oszt.tanulók, Barkasz Gyula 10.d, Szondi 

Kenéz, Illés Richárd, Cellár László, Veress 

Sándor 9. b oszt. tanulók, Kiss Fanni, Szűcs 

Molli Szegedi Bettina, 10.f osztályos tanulók, 

Jóni Alex, Balogh Ilona 9.b oszt. tanulók,  

Varga Bence, Varga Renáta, Bákonyi Emese 

9.a oszt. tanulók, Kasu Benjamin 11.b, Haga 

Eliza 10a, Varga Vivien 10.e,  Vánczku Attila, 

Torhán Marcell, Boros Csaba Vass Fruzsina 

Soltész Dávid 10.e oszt.tanulói, Orosi András 

10.c, Lipcsei Tünde 12.f 

Osztályok: 9.c, 9.e, 10.a, 10.b, 10.c, 10.d, 

10.e, 11.a, 11.d, 11.e, 12.d, 
 

 A „Mátészalkai Gépészeti Szakközépiskola 

és Kollégium Diákjaiért” Alapítvány Kuratóri-

uma megköszöni mindazok támogatását, akik 

2013-ban adományukkal segítették munkáját. 

Az Önök adójának 1 %-ából befolyt összeg 

225.494 Ft volt. A bevételeket teljes mérték-

ben alapítványi célokra fordítottuk. 

Kérem Önöket, hogy személyi jövedelemadó-

juk 1%-ával segítsék további munkánkat. 

Adószámunk:18804177-1-15 

 

Tisztelettel:  

Pankotai Ferenc nyugalmazott igazgató, a 

kuratórium elnöke 
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Iskolánkban 2014. február 12-én a 10. évfolyamos tanulók szí-

nes műsorral készültek a farsangra.  

Minden osztály egy tantermet 

kapott, amiben felkészülhettek a 

műsorszám bemutatására. A 

rendezvényt egy rövid megnyitó 

és a zsűritagok bemutatása után 

a 10.a osztály műsora kezdte. 

Ők hawaii táncot mutattak be. 

Az osztályok szereplései között 

ügyességi feladatokkal szóra-

koztatták a közönséget. Az első 

feladat a győzd le a gravitációt. 

A versenyzőknek 2 db lufit kel-

lett úgy a levegőben tartaniuk, 

hogy egyik sem esik le. Majd  a 

10.b osztálytól farsangi kavalká-

dot láthattunk. A következő 

versenyfeladat lényege, hogy a 

tanulók az egyre kisebbre hajtott 

újságpapíron táncoltak kettesé-

vel. Majd a 10.c osztály műsora 

következett Táncvariációk cím-

mel. ,, Ki tud jobban bánni a 

ceruzával”?  Nos ezt a feladatot 

a diákoknak egy derekukra kö-

tött madzagról lelógó ceruzával 

kellett végrehajtani. A győztes az volt, aki egy üres üvegbe ha-

marabb tudta belelógatni a ceruzát. Ezután a 10.d osztálytól 

Country táncot láthattunk. A következő feladatban egy seprűn, 

fejkendőben kellett a diákoknak üres üveget megkerülni. A 10.e 

osztály műsorában táncegyveleget láthattak a zsűritagok és a 

közönség. Ezt követte a csokoládéevés. Majd a 10.f osztálytól 

Cowgirls táncot láthattunk. Az ügyességi feladatok utolsó száma 

egy talicskaverseny volt. A ren-

dezvényt a 10.g osztály műsora 

zárta Michael Jackson: Beat it 

táncával.  

Végül a zsűri összesítette a ponto-

kat és kihirdették az eredményt. 

Első helyen holtversenyben a 10.a 

és a 10.e osztály végzett. A máso-

dik helyet a 10.d érdemelte ki. 

Gratulálunk mindenkinek! Remél-

jük, jövőre is ilyen jó hangulatú 

farsangunk lesz.  

(10.f osztály tanulói) 

A kollégiumunkban is februárban volt a farsangi mulatság.  

A műsor jelmezes bevonulással kezdő-

dött, amit a kollégium tanárai díjaztak, 

majd verssel készültek a diákok, vége-

zetül, tánccal szórakoztatták a közön-

séget. A műsor végén eredményhirde-

tés következett, és az első 3 helyezettet 

díjazták. Az est bállal végződött, me-

lyen minden tanuló nagy örömmel vett 

részt. Vendégeink voltak a rendezvé-

nyen a Baross László Kollégium taná-

rai, és tanulói. 

 A szemetelés a rend ellen való cselekvés. A 

szemét olyan haszontalanná vált anyag, amelyet 

tulajdonosa nem tud, vagy nem akar tovább hasz-

nálni. 

 Sajnos annak, hogy ne szemeteljünk, nagyon 

nehéz ellenállni. Magamból kiindulva, én sem 

bírok ellenállni a szemetelésnek. A baj az, hogy 

ezzel nem csak én vagyok így.  

Sokan mások is úgy gondolják, hogy könnyebb 

eldobni ott a szemetet, ahol vannak, mint hogy egy 

pár méterrel arrébb a szemetesbe dobják. Sajnos, 

ez az iskolában is megtörténik. Osztálytársaim is 

és én is könnyedén eldobjuk a suliban a szemetet. 

Ez rossz, nagyon rossz. Rossz a hetesnek, mert 

neki kell összeszedni, rossz a tanárnak/tanárnőnek, 

rossz nekünk, mert utána mi kapjuk a fejmosást! 

Ha jobban belegondol az ember, akkor rájön arra, 

hogy nagyon nem helyes, amit csinál, mégis meg-

teszi, pedig nem kéne. 

Az az egy biztos, amikor oda kerül a sor, hogy 

eldobjak egy szemetet, kétszer is meg fogom gon-

dolni, hogy hova dobjam, mert mindig eszembe 

fog jutni, hogy miért is írtam ezt a fogalmazást!  

Mit tehet egy 10.c osztályos tanuló  

a közvetlen környezete esztétikumáért? 

Mindenekelőtt szeretném leszögezni,  

a célom csupán az volt, hogy mo-

solyt csaljak a Tisztelt Tanárnő ar-

cára. Igyekeztem mindent a lehető 

"legjobb" tudásom szerint megvála-

szolni. 

 

1., Mit ünneplünk József Attila szü-

letésnapján? (1p) 

 Sajnos nem az én szülina-

pom. :( 

2., Melyik nyugatos költő írt előszót 

a Szépség koldusa kötethez? (1p) 

 Walt Disney, de hol marad a 

szörnyeteg? 

3., Mi az üzenete, miért ars poetica 

jellegű a Nem én kiáltok című vers? 

 Kiáltanék én, úgy fáj a fogam 

(nem vicc :( ) 

4., Melyik vers miatt tanácsolták el 

az egyetemről? 

 Nem tudom, de aki eltaná-

csolta hazánk egyik legnagyobb köl-

tőjét, szégyellje magát. 

 

 

5., Milyen nyelvhelyességi hibát 

követhet el csak József Attila? 

 Nem követhet már el semmit. 

6., Jellemezd az éjszaka-verseket? 

 A nappalt és délutánt követő-

en játszódnak. 

7., Mi a külvárosi munkásság külde-

tése? 

 Bejutni a belvárosba. 

8., Jellemezd a Holt vidék verselé-

sét! 

 Egyszerűen haláli. 

9., Melyik verse deduktív? 

 Amelyik nem induktív. 

10., Miért merész és szokatlan az 

Óda mint szerelmes vers? 

 Kérném a közönség segítsé-

gét. 

11., Mi a magyarság feladata A Du-

nánál című vers alapján? 

 Védekezni a közelgő árvíz 

ellen, és pakolni a homokzsákokat. 

12., Miről, milyen formában ad ké-

pet a hazám? 

 Jelöljük meg a C-t. 

13., Milyen verstípushoz sorolható 

az utolsó vershármas? 

 Lejárt a dolgozatidő. 

 

Rajz Szűcs Molli 10.f 
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Botos Viktória 11.f  

Egészségügyi versenyek 

 

Iskolánk 3 csapattal nevezett az országos levelezős versenyre a 9.a, b és f 

osztályosokból. Az érdekes kutatást, kreativitást igénylő feladatok meg-

oldása sikeres volt. 

A résztvevő 38 csapat közül a Csontbrigád: Pecséri Zsuzsa (9.a), Almási 

Ádám (9.b), Illés Richárd (9.b), Jóni Alex (9.b) és Varga Albert (9.a) a 

11. helyen végeztek.  

A Mákvirágok: Cellár László, Nyíri Gábor, Nyíri Krisztián 9.b, Pankotai 

Szabolcs és Veress Gábor 9.a , és a Leányzók: Izsó Erzsébet, Báncsi 

Edina, Jeremcsuk Renáta (9.f) 14. helyezést értek el. Okleveleiket ünnepélyes keretek között Nagy József tagintézményvezető úr adta át. A 

csapatokat Horilláné Hajdú Éva, Úrné Szűcs Éva Ivett és Véghné Tomkó Beáta tanárnők készítették fel. A HEBE Kft. Újabb felhívására a 

sikereken felbuzdulva a 9.b osztályból ismét két csapat jelentkezett egy háromfordulós irodalmi versenyre. Illés Richárd, Dankai Dorottya, 

Nyíri Krisztián és Cellár László az I. forduló feladatait Véghné Tomkó Beáta tanárnő vezetésével már megoldották. A 9.e osztály 1 csapattal a 

„Fogom a kezed” című egy fordulós vetélkedőn vesz részt. Csapattagok: Katona Bence, Pap Fruzsina Réka, László Bettina, Orosi Eszter. 

Felkészítőjük: Úrné Szűcs Éva Ivett tanárnő. Végleges eredmények a tanév végén várhatók. 

AZ ÖSSZEFÜGGŐ NYÁRI  

SZAKMAI GYAKORLATRÓL 
 

Ebben a tanévben az ország szakközépiskoláiban több évtize-

des szünet után ismét lesz nyári összefüggő szakmai gyakor-

lat. Ennek célja, hogy a 9. évfolyam tanulói minél hamarabb 

megismerkedjenek az általuk választott szakmával, lehetőleg 

olyan formában, amilyenben majd felnőtt korukban is talál-

koznak ezekkel a gyakorlati feladatokkal. Felmenő rendszer-

ben minden tanév végén - a 12. évfolyam kivételével - teljesí-

teniük kell ezt a gyakorlatot az iskola tanműhelyeiben, szak-

tantermeiben vagy külső szakmai gyakorlati helyen. Iskolán 

kívüli szakmai gyakorlatot csak olyan cégnél, vállalkozásnál 

lehet teljesíteni, ahol a diákok tanulószerződést kötnek a 

szakmai gyakorlati helyet biztosító szervezettel. A gyakorlat 

időtartama függ a szaktól és az évfolyamtól. 9. évfolyam 

után a nyári gyakorlat időtartama általában 70 óra (2 hét), 

kivéve a rendészeti osztályt, ahol 35 óra (1 hét).  

A közgazdasági ágazathoz tartozó pénzügyi-számviteli ügy-

intéző szakon nincs nyári gyakorlat, se 9-12., se 13. évfolya-

mon.  

A kétéves szakképző évfolyamok a 13. év végén szintén kö-

telesek nyári szakmai gyakorlat teljesítésére. Ezek időtartama 

egységesen 160 óra (4 hét). Ez alól csak a 3 éves ápolóképzés 

kivétel, ahol a 14. évfolyamot követően a mátészalkai kór-

házban vesznek részt a szakmai gyakorlaton.  

A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATRÓL 
 

 

 

A 9. és a 10. évfolyamos tanulóknak az érettségi megszerzéséhez 

teljesíteniük kell 50 óra közösségi szolgálatot. Ebből az iskolában, 

az osztályfőnök irányításával kell eltölteni, a szolgálat megkezdése 

előtt 5 órát, majd a 40 óra letöltése után újabb 5 órát zárásként. 

Közösségi szolgálatot csak olyan intézménynél lehet teljesíteni, 

amellyel az iskola EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁST 

kötött.  

A diákokat fogadó szervezetek az együttműködési megállapodás-

ban megadott feladatokat végeztethetik a tanulókkal, és erről min-

den tanév végén igazolást adnak ki. Az igazolás tartalmazza azt, 

hogy az adott tanévben a diák hány óra közösségi szolgálatot telje-

sített.  

A teljesítés időtartamát az osztályfőnök rögzíti a tanév végén a 

naplóba, a bizonyítványba és a törzslapba. 

Jelenleg az iskolának az alábbi szervezetekkel van érvényes 

együttműködési megállapodása: 

- Mátészalkai Katasztrófavédelemi Kirendeltség 

- Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intéz-

mények 

- Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szerveze-

te. 

Folyamatban van a megállapodás megkötése: Kertvárosi Reformá-

tus Egyház, Mátészalkai MTK Sportegyesület.  

 

Ezúton szeretnénk gratu-

lálni a 2014. január 25-én 

a kocsordi általános isko-

lában megrendezett Cse-

csemőgondozó és Elsőse-

gélynyújtó versenyen 
elért eredményes szerep-

léshez.  

A csecsemőgondozók II. 

helyezést, az elsősegélynyújtók III. helyezést értek el.  

Felkészítők: Fülesdiné Juhász Tímea és Szemánné Bulyáki 

Ildikó tanárnők. Résztvevők: Botos Viktória, Gajdos Dóra, 

Imre Éva (11.f), Torhán Marcell (10.e), Kiss Beatrix (10.d), 

Jánszki Csilla Katalin (10.f), Csorba Renáta ( 11.f), Nagy Pat-

rik (11.d).  Az iskola nevében kívánunk további sikereket! 

A HEBE Kft. 2013. októberében Világjáró levelezős földrajz versenyt 
hirdetett meg. A verseny 5 fordulós, az első és második fordulón már 

túljutottak diákjaink maximális 80 ponttal. 

A csapattagok: Kiss Beatrix 10.d, Barkasz Gyula 10.d, Széplaki Sán-
dor Patrik 10.a.  

Felkészítőjük: Gere Róbert tanár úr. 

Gratulálunk  és várjuk a további fordulók eredményeit. 

Imre Éva 11.f 
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2014. január 23-án a Legorobot szakkör tagjai, valamint informatika és gépész 

szakmacsoportos tanulók összesen 51-en Jágri Ilona és Deme Endre tanáraink 

vezetésével Debrecenbe látogattak továbbtanulási lehetőségekkel való ismer-

kedés és gyárlátogatás céljából. Látogatást tettünk a Debreceni Egyetem Mű-

szaki Kar Villamosmérnöki és Mechatronika tanszékére és a hardvereszköz 

gyártó National Instruments vállalathoz. 

A korábbi évekhez hasonlóan a mentorált iskolák szakkörvezetői 

számára továbbképzést szervezett az NI 2014.01.29-én. Jágri Ilona 

tanárnő röviden ismertette az egynapos program tartalmát: NI termé-

kei az oktatásban, Oktatás: LabVIEW szoftver és myDAQ megisme-

rése, az NI 2014-es tervei és újításai, EV3-as robot bemutatása, FLL-

es tapasztalatok a csongrádi LegoRockers szemszögéből, Workshop: 

Hogyan fejleszthetjük közösen az NI Mentor Programját? A nap gyár-

látogatással zárult. (Azóta már megalakult egy közösségi felület, mely 

az információk megosztását rengeteg hasznos programmal, fórummal 

segíti.) 

Az alábbi linken megtekinthetitek az idei FLL pálya megoldását a 

debreceni forduló győztes csapatától az új EV3 robottal: http://

www.youtube.com/watch?v=zI94yAmRGqg (vagy youtoube.com -> 

kulcsszó: LegoRockers 2014) 

Bíró Réka 11.b 

Mentor konferencia, Debrecen-NI 

Az NI februárban meghirdette Országos LabView Programozó 

versenyét, mely olyan vonzó ajándékokat helyezett kilátásba az 

1. helyért, hogy teljesen transz-

ba esve kerestük annak a lehe-

tőségét, hogy mi is érdemben 

tudjunk indulni a csapattagon-

ként járó Samsung Galaxy S3 

m i n i  k á r t y a f ü g g e t l e n 

okostelefonért, az NI myDAQ-ért, az iskolának járó 1 db NI 

myRIO termékért és LabVIEW osztálytermi licencért. 

Mivel a nyári legorobottábor óta tarjuk a kapcsolatot Nagy Nor-

bert egykori NI-os programtervező matematikussal (Facebook 

szakkörcsoportunk tagja is!), egyetlen fogódzónk az ő szakmai 

tudásában és segítő hozzáállásában való bizalmunk volt. Szinte 

egyidőben azzal, ahogy mi kigondoltuk, felajánlotta Norbi, hogy 

lejön egy napra és egy minitanfolyam keretében a kezdő lépése-

ket közösen tesszük meg a LabView-val. A nap során a program 

felépítésén át az alapfeladatoktól eljutottunk az összetettebb 

feladatokig is.  

A képen látható diákok: 

Dienes Tamás 11.c, Var-

ga Bence 9.a, Imre Ló-

ránt gimis szakköri ta-

gunk és jómagam. Nem 

látható Csupor Zoltán 

9.a-s diák, aki már haza-

felé buszozott ekkor.  

A versenyben Dienes 

Tamás, Imre Lóránt és 

én alkottuk a LegoKings 

csapatát.  

LabView minitanfolyam – LabView verseny 2014.01.31.  

Iskolánk három 9.a osztá-

lyos diákja: Csupor Zoltán, 

Varga Bence és Varga 

Albert Ari Zoltán tanár úr kíséretében a második alkalommal megszervezett Mechwart 

versenyen vettek részt 2014.02.28-án. A 16 induló csapatból a 6. helyet szerezték meg. 

A verseny lényege az volt - a tavalyihoz hasonlóan -, hogy egy félig megépített robotot 

kellett a feladathoz továbbépíteni és beprogramozni, melyre 4 óra állt rendelkezésre. Az 

idei feladat szerint a robotnak két különböző színű és alakú pályán minél több színes 

labdát kellett összegyűjtenie, melyek szín szerint különböző pontot jelentettek.  

Gratulálunk nekik, és további sikereket kívánunk! 

II. Mechwart Robotprogramozó verseny 

Tanulmányi kirándulás Debrecenbe 

http://www.youtube.com/watch?v=zI94yAmRGqg
http://www.youtube.com/watch?v=zI94yAmRGqg
http://sine.ni.com/np/app/main/p/ap/academic/lang/hu/pg/1/sn/n17:academic,n21:16781/
http://sine.ni.com/np/app/main/p/ap/academic/lang/hu/pg/1/sn/n17:academic,n21:18368/
http://sine.ni.com/np/app/main/p/ap/academic/lang/hu/pg/1/sn/n17:academic,n21:18368/
http://www.ni.com/labviewse/
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12.b 

 

 

Január 22-én a MAGYAR KULTÚRA NAPJÁRA emlékeztünk. A hagyományoknak megfe-

lelően az ünnepi műsort videoláncon keresztül nézhették meg tanulóink. A műsort összeállí-

totta és betanította: Horilláné Hajdu Éva tanárnő. A felvételt és a műsor számítógépes szer-

kesztését Pálinkás István tanár úr készítette. Az énekkart Pecséri Enikő tanárnő tanította be, 

gitáron közreműködött: Szabó Gábor tanár úr.  

Szereplők: Csák Bettina, Illés Richard (9.b), Izsó Erzsébet (9.f), Likvácsik Dóra, Lőrincz Pet-

ra (10.e), Molnár Dávid, Szabó Dominika (10.e), Szilágyi Krisztina (11.a) 

A VÍZ VILÁGNAPJÁnak megünneplését az 1992. 

évi Rio de Janeiro-i környezetvédelmi konferencián 

kezdeményezték. Ennek hatására az ENSZ március 

22-ét nyilvánította e nappá. A konferencia résztve-

vőit az a cél vezette, hogy minden évben legyen 

egy olyan nap, amikor mindenki erre a létkérdés-

re figyel. Az élethez nélkülözhetetlen víz bár meg-

újuló, de véges mennyiségben rendelkezésre álló 

kincs. A víz maga az élet. Létünkhöz, életünkhöz 

nélkülözhetetlen. Az emberi test 75 % (agyunk 85 

%) vízből áll. A Föld vízkészletének (kb. 1,444 milliárd km3) mindössze 3 százaléka édesvíz. Ezért kell fogyasztására és használa-

tára is odafigyelnünk!  

Iskolánk erről a világnapról Szemán István tanár úr összeállításával minden évben megemlékezik. Célja, hogy az itt tanuló diákok 

is környezettudatosabban használják a vizet, és óvják addig, amíg még lehet! 

 

 

 

A 10.d. osztályban 

angol, mesemondó ver-

senyt tartottunk. 

Első feladatként a tanulók ú.n. Hunglish me-

sét írtak, majd ennek felolvasása után egészítették ki a 

teljes szöveget, s mondták el. Az előadott mesékből készítettek egy kis 

Tales in English gyűjteményt. Élvezetes előadásokat hallhattunk. 

E mesék egyikét megosztjuk veletek is. Lefordítva a magyar szavakat, 

megtudhatjátok, hogyan szól a mese angolul.  

 

Juttassátok el a teljes szöveget angolul március 20-án délig Koleszár 

Mária tanárnőhöz, megjelölve neveteket, osztályotokat.  

A leghamarabb beérkezett, legjobb fordításokat jutalmazzuk.  

Jó munkát!  

Little Red és a Wolf 
 

Egyszer was or wasn’t, who tudja, was egy big-big erdő. A big-big 

erdő szélén lived egy kislány, Piroska, with her mother. One day 

Piroska’s mother mondja to her little daughter: 

- Piroska, why not megy el to visit your grandmother? Vigyél some 

delicious ennivalót in your kosár to her. – so Piroska went to the erdő, 

because her grandmother ott lakott. 

In the big-big erdő lived egy hungry farkas too, who was nagyon 

hungry every day, and now he would like to eat valami. But Piroska did 

not know ezt, and elindult with a lot of bátorság and tele kosár. When 

the farkas meglooked Piroska his stomach started to korogni. Piroska 

ekkor épp sing a funny song, and she éppen szedett some beautiful 

ibolyát and snow flowert to her grandmother. The wolf knew hova 

megy Piroska, and kifundált a terv. He was very ravasz, because his 

eyes kopogtak az éhségtől. Piroska csak szedte a flowers-t, míg twenty 

szál flowers nem lett, and said: 

- My nagymama biztosan will be happy! – and elindult to the 

nagymama’s house. The farkas followed her. 

The wolf knew a rövidebb út in the erdő, and he hamarabb odaért to the 

nagymama’s house. He kopogtatott in the ajtó, and the nagymama 

asked to him: 

-Who az? 

- I’m Piroska! – answered the farkas Little Red hangján. 

The nagymama got up her pihe-puha ágyából, and came to the ajtó. She 

opened the door, and the wolf már meg is ate-te őt. Még azt sem asked, 

hogy „Me van?!”, the wolf már meg is ate őt in egész. 

After that the farkas trying öltözni úgy, as the nagymama, and he went 

to the pihe-puha ágy. 

But he elszunyókált, because the ágy was very comfortable and meleg. 

Little Red arrived not much later, and hallott some furcsa hangot from 

the house. For example ilyeneket: 

-Krrr…phsssz…grrr..hrrrr… (the wolf was horkolt) 

Little Red thought, that grandma was very ill, she kopogtatott on the 

door. Now the wolf got up erre a kopogásra. 

-Free! – said egy rekedt voice bentről, Little Red belépett. 

When she looked at „nagymama” she nagyon megijedt. 

-”Oh my God, nagymama! You look awful! – said Piroska. 

-Thanks Piroska, you are very kedves. I’m very ill, mert én nagyon old 

vagyok, you know my dear.” – andwered the farkas. 

-”But nagymama, why ilyen so big your eyes? 

-Hogy I’m better see you, my dear.”– answered the farkas. 

-”And bigmama, why van ilyen so big kezed? 

-Because hogy jobban hug to you. 

-And nagymama, why van neked ilyen so big mouth? 

-Hogy könnyebben kaphassalak in!” – said the farkas, and ate Piroska 

in egész, too. 

The wolf’s stomach started to fájni, because he evett too much. He 

mázsásra dagadt, and mivel very fájt a hasa started S.O.S. jeleket sing-

ing. 

The forest hunter heard it, and he sietett to help. He berontott into the 

house, and saw hogy a farkas fetreng. The vadász took a good éles kés, 

and felvágta a wolf hasát. Little Red és a nagymama kijump belőle, and 

they hug egymást. They helped a vadásznak köveket hordani into the 

wolf’s stomach. Then the farkas got up, he went to the patak to drink, 

he belecsúszott into the river, and poor wolf benne is maradt in the 

river. 

  

This is the end of the mese. 

I hope that you liked it. 

A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja alkalmából megemlékezést tartottunk videoláncon keresztül február 25-

én. Az ünnepi összeállítást  Gere Róbert tanár úr, a felvételt Pálinkás István tanár úr készítette. A műsorban közreműködtek: Illés 

Richárd 9.b, Izsó Erzsébet 9.f, Szabó Dominika 10.e, Lőrincz Petra 10.e, Tóth Dzsenifer 10.e, Szilágyi Krisztina 11.a. 

B.E. 13.b 

Rajz: Fülöp Bernadett 12.e Rajz: Ötvös Evelin 11.f 
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Húsvéti tojás 

 

Kellékek: 

- mérettől és fajtától füg-

gően, számunkra megfele-

lő mennyiségű  

- fonal 

- lufi 

- hajlakk /hajvax a megfe-

lelő tartásért 

- ragasztó 

- olló 

 

Elkészítés:  

Kövesd a képek sorrendjét! 

Sok sikert! 

 

 

Gyűjtötte: 

Bíró Réka 11.b 

A Magyar Vöröskereszt 2014. március 5-én ismét véradást szervezett 

iskolánkban. A véradók száma 87 fő volt.  

 

- Mióta sportolsz és mit? 

- Nyáron lesz két éve, hogy elkezdtem az ökölvívást Ópá-

lyiban. Jelenleg a Dávid SC versenyzője vagyok. 
 

- Milyen eredményeket értél el eddig? 
- Az eddigi hat mérkőzésemből hármat pontozással meg-

nyertem, kettőn döntetlenre végeztem.  

Legutóbbi két meccsemet Debrecenben vívtam. 2013. dec-

ember 22-én a Karácsony Kupán 3-1-es pontozással győz-

tem, majd 2014. január 25-én a II. Régiós Pofonpartin 3-0-

ra győztem le ellenfelemet. 

 

- Mennyit edzel hetente? 
- Heti négy alkalommal edzem, Vánczku 

Csaba edző irányításával. 
 

- Mik a céljaid az ökölvívással? 

Elsősorban a rendszeres mozgás, de nem 

adom fel azokat az álmaimat sem, hogy 

egyszer magyar bajnok lehessek. 
 

- Mikor és hol lesz a következő versenyed? 

- A tavaszi szünetben ismét Debrecenben 

fogunk versenyezni, a DVSC Boxing Club 

által szervezett kupán. 
 

 

Köszönöm az interjút! További sikeres szereplést és nagy győ-

zelmeket kívánok! 

 

 

Aki a pofonokat osztogatja 
Interjú Dara Csaba 9.d osztályos tanulóval 

Botos Viktória 11.f 

 

Nem akarom, hogy megtudd… 

 

Milyen érzés így szeretni… 

Keresni az utat, hogyan lehet feledni 

Milyen hullajtani a könnyeket 

s talán leélni így egy egész életet. 

Milyen, ha szíved megszakad… 

Inkább lenyeled minden szavad… 

Mennyire fájhat a Szerelem 

Várni valakire…aki sosem  

fogja meg majd a kezem 

Már nincs is rosszabb érzés annál… 

Valakit hiába szeretni! Mert akkor talán 

Te is belehalnál…! 

 

Imre Fanni 10.d 

Rajz: Lakatos Fanni 10.d 

j ó i d ő s u i c r á m 

v k m e l l é n y n á f 

i e f e c s k é k a r e 

r r f ő m á j u s d n l 

á t a s g ó l y a r y h 

g é s e m u n k a á é ő 

z s z t r é f á s g k z 

s z é m u l a t s á g ö 

a e p k e l l e m e s l 

v t s e m l e r e z s d 

a h ő m é r s é k l e t 

t k i s n a p s ü t é s 

Keresd a szavakat! 
 

jóidő, március, virág, tavasz, kis, napsütés, felhő, zöld, hőmér-

séklet, szerelmes, árnyék, nadrág, mellény, fecskék, kertészet, 

kellemes, szép, május,tréfás, mulatság, fa, eső, gólya, munka 

Rajz: Varga Georgina 12.b 
Rajzok: Szűcs Molli 10.f 
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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! 

A tavalyi nagy sikerre való tekintettel a 2013-

2014-es tanévben is kiírjuk a Gépészeti Szak-

középiskola osztálybajnokságát labdarúgás 

sportágban. 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 osztályba járó diákok szerepelhet-

nek, kivétel ez alól egyfelől, ha két osztály (a létszámhiány 

miatt) együtt nevez be egy csapatot, másfelől pedig, ha például 

a humán osztályokba járó fiúk csatlakoznak más csapathoz. 

A két korcsoport végső győztesei játszanak az 

iskola bajnoka címért, a döntő győztese pedig a 

tanárok válogatottjával is megmérkőzik. 

 

Nevezni lehet a március 14-én megjelenő Gépész Lap hátsó 

oldalának aljáról levágható bilétával 2014. március 14. 

(péntek) 12.00-ig Plesu Ádám tanár úrnál.  

A bajnokság várható kezdési időpontja március 17. (hétfő). A 

tavalyihoz hasonlóan csapatonként idén is egy jelképes, 1000 

Ft-os nevezési díj lett megállapítva, amit a torna végső díjazá-

sára fogunk fordítani. 

NEVEZÉSI LAP 

 

OSZTÁLY: ……………………………………………………… 

CSAPATVEZETŐ: …..…………………………………………. 

 

Alulírott, …………………………………………………...………, a …………..….  osztály csapatvezetője 

ezúton kijelentem, hogy csapatom a versenykiírásban foglaltaknak eleget tesz, és valamennyi mérkőzésen 

időben megjelenik. 

 

Mátészalka, 2014. március 14.      
          …………….…………………………………. 
                   aláírás 

2014. január 16-18-ig rendezték meg a XII. 

Szi-Zo Sportszer Kupa U21-es teremlabdarú-

gó tornát a mátészalkai sportcsarnokban. 28 

csapat nevezését fogadták el a szervezők. A 

Gépész csapata a hagyományok alapján idén 

is elindult a tornán. Az első akadályokat 

könnyen vették a fiúk, sikeresen helyt álltak, 

így 1. helyen jutottak tovább a ’B’ csoportból 

a középdöntőbe.  

Az egyenes kieséses szakaszban a Petneháza 

SE ellen döntetlent játszottak, így a tovább-

jutásról hetesek döntöttek. Vakarcs Imre 

kapusunk sikeres védésével és Póti Bence 

valamint Ilku Tamás gólra váltott büntetőjé-

vel bejutottunk a negyeddöntőbe. Sajnos itt 

már a csapat kezdett fáradni és 1-0-ra kikaptunk 

Nyírmadai ISE-től. Ettől függetlenül kijár a gratuláció a 

csapat tagjainak, hiszen a nézők egyik kedvenc csa-

patává váltak, és játékuk alatt a közönség együtt 

örült a góloknak, valamint legjobb mátészalkai csa-

patként szerepelve hatalmas sikert arattak. 

Eredményeik: 

MMTK 4EVER-Gépész Team 1-3 (gólszerzők: 

Póti Bence, Fodor János, Bulyáki Sándor)  

Gépész Team-Csontdarálók 1-1 (gólszerző: Né-

meth Gábor)  

Gépész Team-Vajai Rákóczi SE ’B’ 4-2 (gólszerzők: 

Póti Bence 2, Fodor János, Halhai Alex) 

 

A ’B’ csoportból 1. helyen jutott tovább a csapat. 

1. Gépész 3 2 1 – 8-4 7 pont 

Egyenes kieséses szakasz, első kör: Gépész TEAM - 

Petneháza SE 2-2, hetesekkel 3-2 (gólszerzők: Póti Ben-

ce, Ilku Tamás) Negyeddöntő: Nyirmadai ISE-Gépész 

Team 1-0 

A csapat tagjai:  

Vakarcs Imre (10.a), Csiki Béla (10.a), Szilágyi Csaba 

(10.e) – kapusok. Ilku Tamás (14.c), Halhai Alex (12.c), 

Szilágyi Zoltán (12.c), Györfi Tibor (12.a), Bulyáki Sán-

dor (11.e), Póti Bence (11.e), Fodor János (12.c), Sváb 

Péter (10.e), Németh Gábor (14.c), Rácz József (12.c). 

Testnevelő-edző: Kosztyu Miklós. 


