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SZALAGAVATÓ 2015
2015. november 28-án a 25 évvel ezelőtt érettségizett
4.c gépszerkesztő osztály találkozott iskolánkban.
Pankotai Ferencné osztályából a
21 érettségizett tanulóból 18-an jelentek meg.
Az érettségit követően öten nyertek felvételt két műszaki egyetemre. További hat fő kezdte meg tanulmányait az ország különböző
főiskoláin. Az osztálytalálkozón a sikeres 25 éves életpályát befutott volt diákok elismerően nyilatkoztak középiskolájukról és
mondtak köszönetet a jelenlévő, illetve a távol maradt tanáraiknak.

Rajz: Szabados Ráhel 10.a

Rajz: Fülöp Bernadett 14.b
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SZALAGAVATÓ
Iskolánkban ebben a tanévben november 7-én a
városi sportcsarnokban rendeztük meg a szalagavató ünnepséget.
A műsorvezetők Illés Richárd (11.b) és Fodor
Flóra (10.b) tanulók voltak. A vendégek köszöntése után bevonultak az osztályok, osztályfőnökeik vezetésével. A Himnusz elénekelése
után Fülöpné Kecskés Judit igazgatóhelyettes
ünnepi beszéde következett. Három fontos dologra hívta fel a tanulók figyelmét: család, iskola haza.
Ezután a szalagtűzés következett. A maturandusszalagot az osztályfőnökök helyezték fel a
végzős diákok mellére. A 12.a osztálynak
Csontosné Mezőfényi Mónika tanárnő, a 12.b
osztálynak Nyiregyháziné Misley Katalin tanárnő, a 12.c osztálynak Szűcsné Kerti Éva
tanárnő, a 12.d osztálynak Vékonyné Kovács
Judit tanárnő, a 12.e osztálynak Sukta Erzsébet tanárnő, a 12.f
osztálynak Úrné Szűcs Éva Ivett tanárnő, és a 12.g osztálynak
pedig Szemánné Bulyáki Ildikó tanárnő tűzte fel a szalagot.
Majd az osztályfőnökök is kaptak szalagot. A diákok szalagot
tűztek tiszteletük kifejezésére a az iskola vezetőinek és kollégiumi nevelőtanáraiknak. „A szalag jelkép, figyelmeztet a múló
időre, szimbolizálja a felnőtté válást, összegzésre, előretekintésre int.”
Ezután Kiss Beatrix 12.d osztályos tanuló verset mondott.

Ezzel a szalagavató ünnepélyes része véget ért. A Szózat eléneklése után az osztályok levonultak.
Az ünnepség második felében a végzős diákok táncos műsora
következett. Amíg az osztályok átöltöztek, az iskola énekkara
előadta Demjén Ferenc Kinőtt a szárnyunk című dalát.
Először a 12.d osztály mutatta be produkcióját. Műsorszámuk-

ban a török és indiai autentikus, valamint modern tánclépések
voltak megfigyelhetők. A 12. a és g osztályok charlestonja következett. A táncok sorát a 12. f osztály folytatta Szerelmes
szívek című táncával.
Mind a három osztálynak a koreográfia és a tánc betanítása
Köblösné Demeter Andrea érdeme.

12.a

12.b

12.c
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A 12.b osztály egy kis időre rollerre pattanva szórakoztatta a
közönséget. A műsorszámot Mikulics Ádám tanította be. A 12.e
osztály egy laktanya mindennapjaiba nyújtott betekintést. Felkészítőjük Filep László volt. Az osztálytáncokat a 12.c osztály zárta
egy fergeteges néptánccal. A koreográfiát készítette és betanította Filep László.
Az est fénypontja a keringő volt. A gyönyörű bécsi keringőt 54
pár adta elő. A koreográfia Köblösné Demeter Andrea tánctanár
hozzáértését dicséri. A hagyomány szerint a keringő végén a
diákok felkérték tanáraikat és szüleiket.
Az ünnepség után iskolánk tornatermében kezdődött a vacsora és
a bál, melyet Nagy József igazgató úr nyitott meg.
Köszöntőt mondott Rostás János, a Mátészalkai Szakképzési
Centrum főigazgatója és Szabó István a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Közgyűlés alelnöke.
Minden végzős diáknak sikeres érettségi és felvételi vizsgát kívánunk!

12.d

12.e

12.f

12.g
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Imre Fanni, Tóth Dorottya 12.d
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ELSŐSAVATÓ
Iskolánkban ünnepélyes keretek
között
ismét
megrendezték az
elsősavatót. Ez a
nap minden kilencedikes diáknak fontos mérföldkő volt az
életében, hiszen
az osztályfőnö-

köktől kapott kitűző az elfogadás szimbóluma.
A fogadalom elmondása után a felavatott osztályok táncos pro-

dukciókat adtak elő, s közben
iskolánk felsőbbéves diákjai
szórakoztatták a jelen lévő
közönséget.
A felkészülések alatt az osztályok igazi közösséggé formálódtak, hiszen csak együttes munkával érhettek el
ilyen színvonalas előadásokat. Ezúton szeretnénk megköszönni mindenki munkáját, aki
segített az avató szervezésében, lebonyolításában.

Szavalóversenyen voltunk
A Vörösmarty Kör idén is novemberben
rendezte meg hagyományos szavalóversenyét.
Verset szabadon választhattunk, az egyetlen
követelmény az volt, hogy a költemény
hazafias gondolatot fogalmazzon meg és
erősítse a magyarságtudatot.
Két kategóriában - általános és középiskolai
- versenyeztünk. Juhász Gyula, Wass
Albert, Reményik Sándor és Petőfi Sándor
költeményeivel kápráztattuk el egymást és a
zsűri tagjait.
Iskolánkat Szabó Bence (10.c) és jómagam
Imre Lilla (9.e) képviseltük. Mindkettőnket
megdicsértek a zsűri tagjai.
Helyezést most nem értünk el, de élményekkel és tapasztalatokkal
gazdagabban, lelkesen tértünk haza.
Imre Lilla 9.e

Gépírás verseny
A

tavasszal elmaradt Teöreök Aladár országos
online gépíró versenyt a Magyar Gyorsírók és
Gépírók Országos Szövetsége ősszel pótolta.
Újra beneveztünk a versenyre, melyet novemberben írhattak meg diákjaink.
Iskolánkból 10 tanuló nevezett, mindannyian
eredményesen szerepeltek, és bőven túlteljesítették az előírt követelményeket.
A feladat 10 perces másolás volt képernyőről
internetes formában.
A legsikeresebb tanulók: Ifjúsági I. Haladó
kategóriában Gulyás Dávid (13.b) 18. helyezés a
110 főből, Tanuló I. kat.: Kincs Attila 23.
helyezés a 120 fő közül, Tanuló II. kat.: Tóth
István (10.d) 6. és Zakor Gergő (10.d)7. helyezés a 98 főből értek el.
További résztvevők: Darvai Alexandra, Harsányi
Daniella, Simon Barbara, Vadon Bettina (14.e),
Mogyorósi Tamás (14.b) Pál Vivien (10.d).
Gratulálunk az eredményekhez!
Felkészítő tanárok: Szabó Ágnes és Láposiné
Kiss Judit

A Nyíregyházi Főiskola Nyelv-és Irodalomtudományi Intézete
Mizser Lajos emlékére helyesírási versenyt rendezett 2015. december 1-jén. Iskolánkból három fő vett részt a megmérettetésen: Széplaki Sándor Patrik 12.a, Illés Richárd 11.a és Sarkadi Fruzsina 12.f
osztályos tanulók, akik először egy tollbamondásban, majd egy
helyesírási feladatsorban mérték össze tudásukat közel harminc,
zömében nyíregyházi diáktársukkal. Amíg az eredményt vártuk, egy
érdekes előadást hallgathattunk meg a helyesírási szabályzat változásával és a szómagyarítással kapcsolatban dr. Minya Károly előadásában. Jó eredményt értünk el, és így emelt fővel távozhattunk a
versenyről. Felkészítő tanárunk Ácsné Szűcs Judit,Véghné Tomkó
Beáta és Úrné Szűcs Éva Ivett tanárnők voltak.

Az idén újból részt vettünk a
PénzSztár pénzügyi vetélkedőjén.
Az első két forduló kérdőívét
online töltöttük ki az iskolában
2015. október 8-án és október 15én. Országos szinten több mint
700 csapat indult.
Sikeresen vettük az első két fordulót, és továbbjutottunk a megyei fordulóra, amelyet Nyíregyházán rendeztek meg 2015. november 4-én. Itt a megye legjobb 5
csapatával mérhettük össze tudásunkat.
A csapat tagjai: Barkasz Gyula, Imre Fanni, Kiss Beatrix, Szűcs
Alexandra Dóra 12. d osztályos tanulók.
Sajnos, nem jutottunk tovább a regionális döntőbe, ennek ellenére
élményekkel, tapasztalatokkal, ajándékokkal gazdagon tértünk haza.
Köszönjük Kötél Sándor tanár úr felkészítő, támogató munkáját.

Közúti elsősegély vizsga
Iskolánk Szemánné Bulyáki Ildikó tanárnő vezetésével ebben a tanévben is megszervezte az érdeklődők számára a jogosítvány megszerzéséhez elengedhetetlenül fontos elsősegély vizsgát és az azt megelőző tanfolyamot. A foglalkozások
három napba sűrítve zajlottak, melyet követett a vizsga. Az előadásokat Bene László mentőtiszt tartotta. Az érdeklődők
megismerkedhettek a 12 órás tanfolyam során a különböző baleseti eshetőségek kezelésével mind elméletben, mind
pedig gyakorlatban (BLS, stabil oldalfekvés, égési, vérzési sérülések, balesetből adódó sérülések, baleseti helyszínek).
A foglalkozásokat követően került sor a vizsgára, ahol valamennyi résztvevő sikeresen megfelelt.

Sarka Mónika 13.e
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Pályaválasztási kiállítás
Iskolánk, ebben a tanévben is részt vett az
évente megrendezésre kerülő pályaválasztási kiállításon Nyíregyházán.
A kétnapos kiállításon a megye számos iskolája vett részt és nagyon sok 8. osztályos
tanuló jutott hasznos információhoz a továbbtanulást illetően.
Intézményünk iránt is nagy volt az érdeklődés. Betekintést nyerhettek a gépészeti, informatikai, egészségügyi, rendészeti és közgazdasági szakmák képzésébe.
Különösen nagy sikere volt annak a két hatástalanított,
kézi
lőfegyvernek

KOLLÉGIUMI ESEMÉNYEK
Nem is olyan rég volt az őszi szünet, ennek ellenére sok
érdekes esemény zajlott azóta a koliban. Még az őszi
szünet előtt, október 14-én rendeztük meg a már hagyományosnak számító Szüreti
bálunkat. Régi szür eti eszközök és használati tárgyak között
néptáncosok és vidám jelenetek
bemutatójával emlékeztünk a
régi szüreti világra. Nagy Géza
tanár úr szervezésében gyorsan
telt az idő, a tanulók egy kis
táncmulatsággal fejezték be a
napot.
November elején 25 fős kiránduló csapat indult el a Terror
Házába, ahol a diákok élethű
betekintést nyerhettek a 20. század szélsőségekből adódó diktatúráiba, azoknak kegyetlen természetébe. Néhány nap múlva a mátészalkai Tűzoltóságon diákjaink
egy előadás után katasztrófavédelmi bemutatót láthattak
és ki is próbálhatták az eszközöket. A körbevezetés után
pályaválasztási tanácsadás is történt. A közérdekű szervek munkájával tovább folytatódott az ismerkedés,
mikor egyik este Bene László mentőtiszt tartott interaktív előadást a mindennapi életükről. Eközben gyakorlati
példák során keresztül figyelmeztetett a megelőzés és az
azonnal kötelességtudatból származó életmentő beavat-

(pisztolynak), amelyet az érdeklődők kézbe foghattak, sőt szét is szerelhettek.
Ebben a tanévben is Láposi Zoltán igazgatóhelyettes úr népszerűsítette iskolánkat ezen a kiállításon. Segítségére voltak a két nap folyamán:
Kardos Evelin 11.a, Izsó Erzsébet 11.f, Scheibli
Alexandra, Jung Gréta 10.b, Szabó Sándor 13.c
osztályos tanulók.
Reméljük, hogy az érdeklődő diákokat viszontlátjuk majd a következő tanév 9. évfolyamán.
Kardos Evelin 11.a

kozások fontosságára. December 1-én a Parlament épületébe látogat el a vállalkozó szellemű kirándulók egy
újabb csoportja, ahol személyesen nézhetik meg a törvényhozás legfőbb színterét és megcsodálhatják az
ország Szent Koronáját. Az előadásokat Ildikó tanárnő
szervezte. A kirándulásokra
Kukkné Ildikó és Vékony
Szilárd kollégák vállalták a
kíséretet.
Nem telt el sport nélkül a hónap, hiszen itt a városban, a
füves pályán rendezték a Fair
Play futballkupát, amelyr e
Szilárd tanár úr érkezett a
csapattal. Nagy örömmel és
lelkesedéssel érkeztek a fiúk,
és még több tapasztalattal
távoztak. Újra lesz lehetőség
bizonyítani Nyírbátorban, a hamarosan esedékes labdarúgó tornán.
December 9-én rendeztük meg gitárosaink, Kachlik
Zoltán és barátja Bartha Márk segítségével a karácsonyi
ünnepi műsort, amelyen több tanuló verselt, énekelt.
A felkészülésben segítséget nyújtott Kukkné Ildikó
tanárnő és Szép Tamás tanár úr.
Reméljük kaptunk egy kis ráhangolódást Szent estére.

Gál Tamás Mátészalkán
November 12-én fergeteges színházi élmény részesei lehettünk. Gál
Tamás felvidéki magyar színész és zenésztársa Petőfi Sándor A helység
kalapácsa című vígeposzát adta elő.
A feldolgozás egyedisége mindenkit meglepett, de egyúttal le is nyűgözött. A színész egymaga játszott minden szerepet, díszleteket és kellékeket alig használt, mégsem éreztük, hogy bármi is hiányozna a színpadról. Kiváló drámapedagógiai megoldással tanulóinkat is bevonta az
előadásba, akik olyan otthonosan mozogtak a színpadon, mintha mindennap ezt csinálnák.
Nem nélkülözte a művész a darab kínálta humor eszközeit, a rögtönzés
pedig még emberibbé, még valószerűbbé tette az előadást.
Az előadás után munkájáról, sikereiről, céljairól kérdeztem a színészt.
"A színházhoz nem kell más, mint három deszka, két színész és egy
közös szenvedély"– Gál Tamás Lope de Vega szavait idézve fogalmazta
meg, mit jelent neki a színház, a színészet.
Számára ezek nem üres szavak, ő valóban
így vélekedik a munkájáról.
Saját színháza a CSAVAR Színház
(csallóközi vándorok). Előadásaik vándorelőadások, a legkisebb falvaktól a legnagyobb városokig, illetve a határokon túl.

Közalkalmazotti
Tanács-választás
Iskolánkban 2015. december 1-jén közalkalmazotti
tanács választást tartottunk. A szavazás -83 %-os
részvétel mellett - eredményesen zárult.
Az alkalmazottaknak utólag
is köszönjük a részvételt.

Szép Tamás kollégiumi nevelő

hogy a körülöttük élő nemzetek,
nemzetiségek kultúráját se hagyják figyelmen kívül.
Hitük, hogy az irodalom, legyen
az klasszikus vagy kortárs, igenis
érdekli a mai kor emberét, ha az
előadók segítik azok megértését.
Gál Tamás eddigi legnagyobb
elismerése a DOSKY 2015 – díj,
amelyet az év legjobb férfiszínészeként kapott meg a kassai Thália
Színház Rükverc című darabjában,
Vidra Zsolt megformálásáért.
Szlovákia legrangosabb színházi díja ez, a színész pedig mérhetetlenül
büszke rá, hogy magyar színészként ő nyerte el.
A művész 2016 tavaszán is ellátogat társulatával Mátészalkára. Akkor
egy mesedarabot tekinthetnek meg az óvodások és a kisiskolások.
Bízunk benne, hogy a következő színházi
évadban újra városunkban köszönthetjük a
magyar kultúra felvidéki őrzőjét.

Állandó darabjaik között szerepel többek
között A nagyidai cigányok és a Dorottya is.
Céljuk a magyar kultúra népszerűsítése úgy,
Véghné Tomkó Beáta tanárnő
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KÓDOLJ A JÖVŐDRE!
A mai információs korban egy ország versenyképességének megtartásához rengeteg informatikusra van szükség. A programozást igénylő munkakörök a munkaerőpiac leggyorsabban bővülő kínálatát jelentik.
Az EU CodeWeek eseménysorozat 2015. október 10-18. között zajlott egész
Európában és további, mintegy 30 csatlakozó országban a világ minden tájáról. Magyarország a népességarányos
versenyben a 9. helyezést érte el a résztvevő 48 ország közül: Ebbe az eseménysorozatba csatlakozott be iskolánk is
ezen a héten, így az elért helyezés a mi érdemünk is. Az elsődleges célunk az informatika szakmacsoportos diákok sokoldalú motiválása volt abba az irányba, hogy a 8. osztályban meghozott döntésüket – miszerint informatika szakterületen szeretnének
szakképzettséget szerezni – megerősítse. Ezen a héten számukra szerveztünk programokat.
Ennek keretében valamennyi informatikus osztály képviselői részt vehettek egy motivációs előadássorozaton, illetve gyárlátogatás keretében bepillantást nyerhettek két multinacionális cég IT szakembereinek mindennapjaiba.

PROGRAMOZÁSI MOTIVÁCIÓS NAPUNKON az alábbi témákban hangzottak el előadások:
A MOL JuniorFresh online játék egyik fejlesztője, Balogh Attila volt a vendégelőadónk: ismertette az online természettudományos csapatverseny lehetőségét és a játékfejlesztő csapat összehangolt munkájáról hallhattunk.
Iparból/Egészségügyi ellátó rendszerből érkezett kollégák korábbi munkatapasztalataikat osztották meg: Rendszergazdai problémák
kezelése szoftverfejlesztéssel (Ari Zoltán és Muskovszky János)
Videoüzenet megtekintése (iskolánk volt diákjai, akik diplomás informatikusként helyezkedtek el, röviden bemutatták, milyen munkakört töltenek ma be, hogyan vezetett idáig az út): Bacskó Glória, Bacskó Levente, Deme Dávid, Kiss Balázs
Robotika Alkotóműhely avagy Hogyan juthatunk el az ipari robotok programozásáig.
Arduino programozás – 11-es diák bemutatója Java programozási környezetben: bluetooth és wifi kapcsolat a vezérlésben (Csupor
Zoltán).
Apaboard és programozása - középiskolás fokon (B. Kiss Bálint videójának megtekintése).
A diákok bepillantást nyertek a vállalkozói és alkalmazotti életformába, illetve egyértelművé vált számukra, hogy programozási tudás
a rendszergazda pályán is nélkülözhetetlen.

NATIONAL INSTRUMENTS HUNGARY KFT, Debrecen
Cégismertető előadás után IT részleg bejárása – munkacsoportok (IT for IT,
Adatbázismenedzsment, Rendszerfelügyelet)a nemzetközi csapatmunka
formái, előnyei – nyelvhasználat jelentősége, szakmai kompetenciák, Szerver
terem megtekintése, információk a működéséről.
WORLD ROBOT OLIMPIAD (WRO) bemutatása – Új robotversenyzési lehetőség
a felső középiskolai korosztály, ill. egyetemisták számára.
Céghonlap menedzsment – webfejlesztés szempontjai nagyvállalati környezetben. Rendkívüli módon el voltak ragadtatva diákjaink a munkakörnyezettől, a fogadtatástól, a bemutatkozás színvonalától, a program sokszínűségétől. Különböző évfolyamok informatikus tanulói megfogalmazták egymás
között: ebben a szakmában szeretnének dolgozni s lehetőleg ennél a cégnél. Nagyon megfogta őket az a fajta munkakapcsolat, mely a munkatársak között tapasztalható volt: baráti, együttműködő légkör.
Na és a közös szellemi munka számára kialakított társalgó részek, a nyugalom, jó hangulat, egyéniségekhez is igazodó munkakörnyezet. Teljesen letisztult a kép, hogy nagyvállalati környezetben mely szoftverek ismerete nélkülözhetetlen: Java, Javascript, Oracle,
PL\SQL és az idegen nyelvtudás szükségessége.

MSK HUNGARY GÉPGYÁRTÓ BT. NYÍRBÁTOR - PLC programozás, IT részleg
A legkülönfélébb iparágazatok termékeinek be- és kicsomagolására és mozgatására szállít a cég egyetlen forrásból berendezés-koncepciókat és gépeket,
szoftvert és rendszereket.
Hatalmas méretű csomagológépek PLC alapú vezérlésébe tekinthettünk be, a
kapcsolószekrények összeszerelési dokumentációját, ill. a munkafolyamat adott
szakaszait is láthattuk. A 3D-ben készülő gépösszeszerelést támogató szoftver
fejlesztését és a 3D-s alkalmazást is megnézhettük.
A HR-es hölgy ellátta diákjainkat a felvételi interjúra vonatkozó tanácsokkal. A
cégnél duális szakképzés folyik elektronikai technikus végzettség szerezhető
meg, mellyel PLC programozói munkakör betöltésére válik alkalmassá a fiatal. Az ott tanító mérnökök bemutatták a képzési helyiséget,
eszközöket, illetve magát a képzési formát. Távozásunkkor kis ajándékokkal búcsúztak tőlünk. Így a buszban érkezésünkig mindenki
ügyességi illetve logikai játékokkal töltötte az időt. Hogy véletlenül se feledjük: „A kreativitás mindig is az elme túlélő stratégiája volt.
Mindegy, hogy a költészeten, a zenén vagy épp a programozáson keresztül tör utat magának…”
Végül egy kis feladvány a gondolkodástól nem megrettenő diákoknak:

FOLYAMATÁBRA-ELEMZÉS
Sobri Jóska betyárbandája egy csárdában ütötte fel tanyáját.
A vezér utasította egyik betyárját, hogy
 menjen ki az útkereszteződéshez,

 rejtőzzék el, és várjon.
 Ha jön egy kereskedő, üsse le,
 vegye el minden pénzét, majd nézze meg, hogy mennyi az idő.
 Ha már elmúlt este 8 óra, térjen vissza a csárdába,
 ha nem, várjon tovább.

Hogyan halhatott éhen a betyár?
A folyamatábra szerint mit érthetett
félre?
A nyomozásod eredményével keresd
programozás tanárodat!

A beszámolókat Jágri Ilona tanárnő készítette.
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A Karácsony
A karácsony keresztény ünnep, amelyen
Jézus Krisztus születésére emlékezünk.
Minden év december 24-én szentestét
ünneplünk. December 25-én tartják
világszerte a karácsonyt. Az angol
karácsonyi szokás szerint nem a Jézuska, hanem a Mikulás jár.
Miután a kereszténység államvallássá
vált, hamarosan hivatalos ünneppé
nyilvánították Jézus születését. Ezt az
eseményt a 4. századtól kezdték ünnepelni, január 6-án vízkereszt ünnepén.
Karácsony ünnepe 325-ben került át
december 25-re, az első nikaiai zsinat
döntése alapján. Magyarországon a
katolikus keresztények számára Jézus
születésnapjának fénypontja a karácsonyi misén való részvétel.
Advent a keresztény kultúrkörben a
karácsonyt megelőző negyedik vasárnaptól (görögkatolikusoknál hatodik vasárnaptól ) karácsonyig számított időszak.
A karácsonyi ünnepkör advent első
napjával kezdődik, és vízkeresztig tart.
Advent első vasárnapja egyúttal az
egyházi év kezdetét is jelenti.
Az ünnepen eredetileg almát, diót,
mézet és fokhagymát, majd vajas bablevest hús nélkül, végül mákos gubát
tálaltak fel.

Újabban kialakult, hogy hal, illetve
töltött káposzta, desszertként pedig
mézes kalács kerül ilyenkor az asztalokra.
Mézeskalács recept:
Hozzávalók:
50 dkg liszt
1,5 dl méz
1 egész tojás
50 dkg margarin
13 dkg porcukor
1,5 kávéskanál szódabikarbóna
1 csomag mézeskalács fűszerkeverék
Elkészítés:
A megolvasztott mézet és a margarint
elkeverjük a porcukorral, a tojással és a
fűszerkeverékkel. A lisztet elkeverjük a
szódabikarbónával, majd apránként
adagoljuk a mézes keverékhez. Az elkészült tésztát 5-6 órán keresztül állni
hagyjuk, majd fél centi vastagra nyújtjuk, és a kívánt formára szaggatjuk. A
sütőt melegítsük elő 1800C-ra, és a
süteményt süssük arany barnára.
Tipp:Az elkészült süteményeket helyezzük zárható edénybe, és helyezzünk
mellé egy félbevágott almát, így a sütemény visszapuhul.
Harangozó Petra, Vékony Gréta 10.d

K-is családunk most együtt ünnepel,
A karácsonyfa alatt ajándékok tűnnek fel.
R-áfagy arcunkra a mosoly,
Á-tjárja szívünk a szeretet, mindenki boldog.
C-sillognak a fények mindenütt,
S-imogatja a melegség a lelkünk.
O-lyan csodálatos ez az ünnep
NY-ugalommal telik mindig ez a szünet.
Vers: Bulyáki Klaudia 12.d

Christmas, which is celebrated between 24th and 26th December, is the
Christian holiday celebrating the birth of Jesus Christ. It is a religious
and cultural celebration among billions of people around the world.
In Hungary we celebrate it on 24th December, whose night is called the
Holy Night.The next two days (25th and 26th December) are the first
and the second days of Christmas. On 24th December evening in our
countrypeople go to church for the Christmas service and the Midnight
Mass. In the evening children get their presents from the ‘little Jesus’,
who put them under the Christmas tree. At Christmas we cook many
kinds of Hungarian traditional dishes like fish soup, roast pork, fried
meat and the famous dessert, the poppy seed roll. We usually have the
Christmas dinner with our family and relatives.
In Hungary Christmas is an important family celebration when we
visit our relatives, close friends and give little special gifts to each
other. In this family event we listen to Carols and talk to each other
about what happened to each of us during the year.
We wish a Merry Christmas and a Happy New Year to Everyone!
See You again in 2016!
Bye!

Imre Fanni, Tóth Dorottya 12.d

Egészségnap iskolánkban
A Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények által elnyert "Mit tegyünk, hogy jól legyünk?",avagy a mátészalkai kistérség komplex egészségfejlesztő
prevenciós programja keretein belül iskolánkban 2015. november 18án diákjaink egészségnapon vehettek részt. Az ebédlőben megtartott
eseményen a 10.b, a 10.e, a 11.e és a 12.f osztályok vettek részt.
Négy témában hallgathattak előadásokat: pályaorientáció, higiéniai –
szépségápolás, szexuális felvilágosítás és egészséges táplálkozás. A
diákok a témákkal kapcsolatban kérdéseket is feltehettek az előadóknak.
Azok az osztályok, akiket ezek a témák, valamint a drogprevenció és
a takarékoskodás témája még érdekel, jelezhetik ezt az osztályfőnökeiknek. Januártól osztályfőnöki órák megtartására is vállalkoznak a
szociális munkások. Kereshetitek a gyermek- és ifjúságvédelmi felelőst is ezzel kapcsolatban.
Lakatosné Kádár Ágnes tanárnő

Rajz: Lakatos Fanni 12.d

Keresd a szavakat, és a maradék
betűkből megkapod a megfejtést

Megfejtés:
………………………….
Készítette: Halász Andrea 11.d

Megfejtés: SZENTESTE

Szavak: hideg, csizma, újév, szánkó, szaloncukor, kandalló, ajándék,
pezsgő, síléc, jég, hópehely, hóember, fagy, hógömb, február, tél, fúj,
hó
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Egy borongós, őszi napon az
öreg indián elmegy a varázslóhoz és megkérdezi:
- Milyen lesz a tél?
- Kemény, hideg tél lesz.
- Biztos?
- Biztos.
- Gyűjtsek fát?
- Még kérded? Gyűjts!
- A családom is gyűjtsön?
- A családod is.
- Az egész törzs gyűjtsön?
- Az egész törzs...persze.
Az öreg elballag, a varázslónak
pedig kezd rossz lelkiismerete
lenni.
Mi van, ha felesleges munkát

adott az öregnek? Hát bemegy a
városba, a meteorológiai intézetbe, és megkérdezi:
- Milyen lesz a tél?
- Kemény, hideg tél lesz.
- Biztos?
- Biztos. A szatellit-felvételeken
remekül látszik, hogy az indiánok már mindenfelé gyűjtik a
fát...
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Labdarúgó tornákon jártak csapataink
Iskolánk csapata Nagykállóban vett
részt a Mátészalkai Szakképzési Centrumba tartozó iskoláknak kiírt Kállay
Kupán. Kosztyu tanár úr fiai minden
mérkőzésüket megnyerve végeztek az
élen és elhódították a díszes serleget.
A csapat tagjai: V akarcs Imre (12.a),
Szász Tamás (12.b), Vass Richárd
(11.e), Rácz Zsolt (11.e), Bégány Martin (11.e), Kovács Richárd (13.d), Kiss
István (10.e), Lakatos Erik (10.e), Gergely Máté (12.e). Testnevelő-edző:
Kosztyu Miklós.
Iskolánk amatőr futballistákból álló
csapata idén is benevezett a Fair Play
(korábban Coca Cola) Kupára. A mátészalkai sporttelepen megrende- Péter (12.e), Lakatos Attila
zett körzeti tornán nyolc csapat vett részt. A mieink az A csoportba edző: Nagy Attila.
kerültek, ahol legyőzték a csengeri Ady és a Bajcsy Kollégium csapatát, majd kikaptak a fehérgyarmati Móricztól.
A csoportot hat ponttal a Gépész nyerte, az elődöntőben az Esze Tamás

Gimnázium 11. évfolyamára épülő Favágók volt az ellenfél, hiába vezettünk
már az első percben, végül 2-1-re kikaptunk. A 3-4. helyért lejátszott mérkőzésen összejött a korábban döntőnek várt
Gépész-Baross találkozó, ahol csapatunk ellentmondást nem tűrően, 7-0-ra
lelépte ellenfelét, így a bronzérmes helyen végzett és biztató pozícióból várhatja a tavaszi folytatást.
A csapat tagjai: Takács Tibor (11.e),
Bulyáki Sándor (13.a), Kovács Richárd
(13.d), Biró László (13.d), Zakor József
(11.c), Zséder Balázs (11.c), Vajas Bence (11.c), Szilágyi Csaba (12.e), Sváb
(11.e), Rácz Vilmos (11.e). TestnevelőSarka Mónika 13.e

VIZES SPORTNAP
Iskolánkat a 2015. december 5-én a vizes sportnapon mátészalkai Városi
Uszodában 5 tanuló képviselte. Valamennyien éremmel tértek haza.
Lányaink közül: ÖRDÖGH ANNA 9.d., 50 m-es mellúszásban
EZÜSTÉRMES, TURÁNYI BARBARA 9.d., szintén ugyanebben a
versenyszámban BRONZÉRMES lett.
SZŰCS ALEXANDRA 11.d., 50 m-es mellúszásban ARANYÉRMET
nyert.
Fiaink közül: LAKATOS GERGŐ GYULA 50m-es gyorsúszásban és
50 m-es mellúszásban is ARANYÉRMET úszott, GARANCSI JÁNOS
50 m-es gyorsúszásban ARANYÉRMES, 50 m-es mellúszásban
EZÜSTÉRMES helyezést ért el.
Valamennyiüknek gratulálunk, köszönjük, hogy dicsőséget, jó hírnevet
hoztak iskolánknak.
Köszönjük testnevelő tanáraiknak a felkészítést: Halászné Kónya Hajnalka, Koleszár Mária, Borbély Attila, Kosztyu Miklós.

Iskolánk leány focista testvérpárja
Bemutatjuk nektek iskolánk leány focista testvérpárját, a Turányi nővéreket
- Mutatkozzatok be pár szóban!
Kitti: Turányi Kitti Nórának hívnak, 16 éves vagyok. Mátészalkán
születtem, ahol jelenleg is élek. Rendészeti szakra járok a 10.e osztályba.
Barbara: Turányi Barbara vagyok, 15 éves, Mátészalkán születtem,
ahol jelenleg is élek édesanyámmal és két testvéremmel. A 9.d osztályba járok, ügyviteli szakra.
- Miért pont erre a szakra jelentkeztetek?
K: Megérintett a szakma szépsége, szelleme, s gyerekkoromban szerettem volna rendőr lenni.
B: Motivál a szakmai ambíció, és szeretnék ezen az
ágon minél magasabb szintre jutni.
- Mik a terveitek az érettségi megszerzése után?
K: Szakmai fejlődés és, hogy ebben a szakmába elhelyezkedjek. Érettségi után Miskolcon vagy Budapesten szeretnék továbbtanulni.
B: Érettségi megszerzése után ezen a szakon szeretnék továbbmenni a Nyíregyházi Főiskolára.
- Kérlek, mutassátok be a csapatot pár szóban, ahol
játszotok!
K: Megértőek, humorosak, viccesek. Megszínesítették az életem, a
mindennapjaim részeseivé váltak.
B: A csapat minden tagja kitartó, barátságos, szinte testvéri viszonyban vagyunk egymással és bármiben számíthatok rájuk.
- Milyen poszton játszotok, illetve van-e a jövőben tervetek a focival

kapcsolatban?
K: Szélső hátvédként erősítem a mátészalkai felnőtt női csapatot. Szeretnék még nagyon sokáig focizni akár magasabb szinten is.
B: A Mátészalkai MTK NB II-es leány u15-ös csapatában bal oldali
hátvédként állom meg a helyem. Szeretnék egyre többet fejlődni, és
továbbra is ebben a csapatban játszani, a későbbiekben pedig felnőtt
szinten is bizonyítani.
- Milyen a kapcsolatod a húgoddal/nővéreddel?
K: Harmonikus testvéri kapcsolatba élünk, és tiszteletben
tartjuk egymás magánéletét.
B: Nővéremmel rendes testvérek vagyunk, mindenben
segítünk egymásnak.
- Nemrég született meg a kisöcsétek, amihez szeretnék
gratulálni. Hogyan változtatta meg mindenapjaitokat a kis
jövevény érkezése?
K: Köszönjük! Nem sokban változott. Talán annyiban,
hogy többet segítek édesanyámnak, próbálom levenni a
terheket a válláról.
B: Köszönjük szépen. Szeretnénk minden percet vele
tölteni, de közben a tanulásra is koncentrálunk, és a háztartásban is segítünk édesanyánknak.
Köszönöm az interjút, további sikeres pályafutást kívánok
nektek!
Sarka Mónika 13.e

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

