22. évfolyam 3. szám

2015. szeptember 25-én (pénteken) került sor az 1980-ban érettségizett IV.E esztergályos-géplakatos osztály osztálytalálkozójára. A jó hangulatú rendezvény az iskolában kezdődött, majd a
Bianco Panzióban folytatódott.
Az osztály osztályfőnökei Plesu Csabáné és Plesu Csaba voltak.

2015. október

2015. júniusban végzett az első gyakorló ápoló osztály.
A kitartó munka és tanulás meghozta a gyümölcsét. A vizsgaátlag 4,35
lett, ami igen kimagasló eredmény. Ápolónak lenni nemcsak egy foglalkozás, egy szakma, hanem teljes odaadást, elhivatottságot, empátiát igénylő
segítő tevékenység. „Bízom benne hogy a jövő ápoló nemzedéke (akik
már végeztek, és akik ezután végeznek) szívvel-lélekkel dolgoznak, és
helytállnak az egészségügyi pályán.” Balogh Sándorné osztályfőnök

Rajz: Szabados Ráhel 10.a
Rajz: Szabados Ráhel 10.a
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Visszatérő pedagógus

Ebben a tanévben iskolánkban egy pedagógus, Tömöriné Józsa Beáta tanárnő tért vissza GYES-ről.
Őt kérdeztük:
- Hogyan teltek az elmúlt évek a gyermeknevelés mellett?
- Milyen volt visszajönni a régi környezetbe?
- Hogyan fogadták a régi kollégák, a diákok?

-

Hat évet töltöttem otthon. Két gyermekem van, egy nagycsoportos
fiú és egy kiscsoportos lány. A hat év minden egyes napját gyermekeimmel töltöttem, csak velük foglalkoztam a gyesen töltött időmben.
Mondhatom, hogy a legszebb éveim voltak, bár néha nehéz is volt.
- Nagyon vártam a visszatérést, hisz hosszú volt az otthon töltött idő.
Próbálom összeegyeztetni az otthoni dolgokat és a munkát. Nyilván
nem egyszerű. Eddig tetszik a rohanás, a pörgés, a munka. Szükségem volt a változásra.
Szántó Diána 9.f

- Úgy érzem, a régi kollégák és a diákok nagy örömmel fogadtak.
Sok számomra az új kolléga, ők is nagyon aranyosak, barátságosak.
Segítenek megismerkedni az új dolgokkal.
A 9.e, f, 10.e, f és a 11.c osztályokban tanítok matematikát.
A tanulók nagy érdeklődéssel várták, ki lesz az új tanár.
Szívesen fogadtak és hamar megtaláltuk a közös hangot.

Új tanárunk

Ettől a tanévtől tanít iskolánkban Muskovszky János tanár úr, neki
tettünk fel néhány kérdést:
- Hol végezte tanulmányait?
-Az Esze Tamás Gimnáziumban érettségiztem. Gimnázium után a
családi informatikai vállalkozásban dolgoztam és tanultam meg a
szakma alapjait. 2000-ben végeztem a Debreceni Egyetem programozó szakán. A Nyíregyházi Főiskolán 2004-ben szereztem számítástechnika-tanári diplomát, majd a Veszprémi Egyetemen 2007-ben
kaptam meg az egyetemi szintű informatika-tanári diplomámat.
- Hol dolgozott ezelőtt?
-2000-2003-ig óraadó voltam a nyírbátori Bethlen Gábor SZKI-ban,
majd 2003-2008 között már főállásban tanítottam a diákoknak elsősorban rendszerinformatikus szaktantárgyakat.
2008-2012-ig a mátészalkai MOM Vízméréstechnikai Zrt. informatikai osztályát vezettem. 2012-2015 között a nyírbátori MSK Hungary

Bt. informatikai vezetője voltam.
- Mióta és mit tanít iskolánkban?
- Szeptember végén csatlakoztam a tanári
karhoz, és kezdtem tanítani az informatikát.
Gyerekkorom óta foglalkozom az informatikával. Bízom benne, hogy a tapasztalataimmal hozzájárulok az itt tanuló diákok
jövőbeli sikereihez.
- Mit csinál szabadidejében?
- Szabadidőmben a feleségemmel kirándulunk, motorozunk, télen pedig síelni járunk. 4 gyermekem van. A
nagyok 12, 10 és 6 évesek, a legkisebb szeptember közepén született.

Tanévkezdés a kollégiumban

dett. Azóta már eltelt a szeptember és kiderült, hogy ebben az új helyzetben is megállják a helyüket. A régi és új diákok gyorsan megismerkedtek egymással, és a kisebb kezdeti nehézségek ellenére birtokba
Gyorsan véget ért a nyár. Az iskola felkészülten várta, hogy elinduljon vették a terepet. Elmondható, hogy nagyon jó kapcsolat alakult ki az
az új tanév. A tudásra szomjas diáiskola vezetősége, a kollégium és a diákkok már alig várták, hogy találkozönkormányzat között. Biztatást kaptunk a
zanak a rég látott osztálytársakkal,
jövőt illető épületfejlesztésekkel kapcsotanárokkal. Így volt ez nálunk, a
latosan is, amelynek tanár-diák egyaránt
kollégiumban is, bár mi jobb szeretörül. A lehetőségeket próbáljuk bővíteni,
jük a diákotthon kifejezést használreméljük, hogy a tanév sok izgalmas és
ni, mert az itt lakóknak szinte mápozitív élménnyel lesz teli.
sodik otthonukká válik ez a közösMegkezdtük szervezni programjainkat:
ség.
szakköröket,
csoportfoglalkozásokat,
A bölcs emberektől gyakran hallalátogatást a katasztrófavédelemnél, a
ni, hogy „csak a változás örök” és
Terror Házában, készülődünk a hagyoigazolhatjuk, hogy ez a gondolat
mányos szüreti bálra.
tényleg igaz. Nagy változások köEzúton szeretnénk megköszönni a tanító
vetkeztek be a kollégium életében
kollégák támogatását. Szeretnénk a jövőis, hiszen a Gépészes és Déris tagben kapcsolatot fenntartani a szaktanáintézmények és a gimnázium diákrokkal, osztályfőnökökkel, szívesen áljai – beleértve a fiúkat is – az új tanévet itt kezdték. Hivatalos új nevünk lunk rendelkezésükre, ha a kollégista diákokkal kapcsolatban érdeklődtehát: Mátészalkai Szakképzési Centrum Gépészeti Szakközépiskolája nek.
és Kollégiuma.
Sok kárpátaljai diák is beköltözött, így a kezdő létszám 80 fölé emelkeSzép Tamás kollégiumi nevelő
ÚJ DROGPREVENCIÓS PROGRAM
A rendőrség a fiatalok kábítószer-fogyasztásának
megelőzése érdekében a 2015/16-os tanévben a korábban bevezetett szolgáltatással áll a szülők, családok
rendelkezésére.
A program minden általános és középiskolában tanuló
gyermek családja számára elérhető. Szakemberünk
szülői értekezleten, fogadóórán, telefonon vagy elektronikus levélben nyújt tájékoztatást a kábítószerrel
kapcsolatos büntető igazságszolgáltatást érintő kérdésekben.
Az Önök drogprevenciós tanácsadója:
Név: Szabóné Farkas Tünde r. őrgy
Szolgálati hely: Mátészalkai
Rendőrkapitányság

Telefonszám: 06 20 3596413
E-mail cím:
FarkasT@szabolcs.police.hu
Fogadóóra ideje, helye: Mátészalka
Rendőrkapitányság IV. emelet 401 –
es hivatali helyisége, minden hónap
első hétfője 08.00 – 12.00-ig, illetve a
Gépészeti Szakközépiskolában minden
szerdán 800-1300 óráig.
Telefonos ügyelet ideje: Minden hónap 1. és 3. hét
péntek 09.00 – 10.00 óra.
Kérdéseivel kérjük, forduljon bizalommal munkatársunkhoz!

FELHÍVÁS
Ebben a tanévben is rendelkezésetekre áll Rácz
Tímea iskolánk pszichológusa.
Hétfőnként és péntekenként 8.00 és 12.00 óra között
vár benneteket a Koli 4-es terem mellett található
szobában, melynek ajtaján a „Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős” feliratot láthatjátok.
Jelezhetitek igényeteket az osztályfőnökötöknek is,
vagy Lakatosné Kádár Ágnes tanárnőnek.
Ne szégyelljétek felkeresni! Nehéz időszakai, szerelmi bánata, tanulási gondjai bárkinek lehetnek …
Ha szeretnél segítséget kérni és eddig nem volt erre
alkalmas személy, keresd Timi nénit!
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ÚJ ÓRAADÓINK

Iskolánkban szeptembertől tanít Tóth Dénes tanár úr.
Kérdéseinkre a következőket válaszolta:
-Hol végezte tanulmányait?
- Szegeden a József Attila Tudományegyetemen
szereztem fizika szakos diplomát 1998-ban,
anglisztika szakos tanulmányaimat 4 évvel ezelőtt Nyíregyházán fejeztem be.
-Mit tanít és miért ezt a szakot választotta?
- A Szakképzési Centrum Gépészeti Szakközépiskolájában fizikát, a Déri Miksa Tagintézményben pedig angol nyelvet tanítok.
Gimnáziumi tanáraim tereltek a természettudomány e szakágára. Gyerekkorom óta és azóta is
nagyon szeretek olvasni, kedveltem a reál tárgyakat, és a gyerekek szeretete együttesen vezettek a pedagógus pályára. Az Angliában töltött évek után egy kis virágkereskedelmi kitérőt követően több, mint egy évtizedig neveltem a
kollégistákat, és oktattam a tanulókat képzettségemnek megfelelően a

Baross László Mezőgazdasági Szakközépiskolában.
- Hogyan fogadták a tanárok és a diákok?
- A kollégák nagy részét már a MÁSZIK-ból ismertem, akik kedvesek
és segítőkészek voltak hozzám a zökkenőmentes beilleszkedésben. A
diákok érdeklődőek, szeretném nekik megmutatni, hogy a fizika tantárgy igen érdekes is tud lenni. Mindenekelőtt gondolkodásra szeretném sarkallni őket a fizika és a világ dolgaiban.
- Mivel tölti szabadidejét?
- Szabadidőmet aktívan töltöm a családommal, főként kirándulással a
természetben. Feleségem egyébként szintén itt tanít a Gépészben, aki
egy csodálatos kislánnyal ajándékozott meg majd 9 évvel ezelőtt. A
mozgás minden formája kikapcsol, főként a labdajátékok (foci és
kézi). Foglalkozom méhtartással és kertészkedéssel, mindezt Jazzzenére.

Ettől a tanévtől két új óraadó rendőrtiszttel bővült iskolánk tantestülete. Ők a rendészeti képzésben oktatnak.
Nekik tettünk fel a következő kérdéseket:
- Miért lett rendőr?

- Hol végezte tanulmányait?
- Tanított- e már?
-. Mit szeret csinálni szabadidejében?
- Mit gondol, milyen a kapcsolat a rendőrség és az iskola között?

Izsó János rendőr főhadnagy
- 18 évesen a pályaválasztás során csakis
rendvédelmi szerv jöhetett számításba.
Határőrként kezdtem pályámat , majd 2008
-ban szereltem át a rendőrség kötelékébe.
Kihívásként tekintettem erre a hivatásra, és
nem utolsó sorban úgy éreztem, emberekkel kell foglakoznom, segíteni rajtuk, ha
baj van. A szamárlétrát végigjártam, tiszthelyettesként kezdtem pályafutásomat.
- A középiskolát a mátészalkai Esze Tamás Gimnáziumban végeztem,
majd a Miskolci Rendészeti Szakközépiskolában folytattam tanulmányaimat határrendész tiszthelyettesi szakon, ahol 2005-ben végeztem.
Ezt követően határvadászként dolgoztam 2008-ig, majd a rendőrséghez átszerelve, közrendvédelmi járőr munka mellett levelező szakon
tanultam a Rendőrtiszti Főiskola/RTF/ közrendvédelmi szakán. Jelenleg a Mátészalka Rk Körzeti Megbízotti Alosztályának vezető helyetteseként dolgozom.
- Középiskolában ilyen formában még nem, de kisebb korosztállyal
fiatal korom óta foglalkoztam, különböző erdei iskolákban, pl,:
TRIDEA, E-Misszió tagként, illetve bűnmegelőzési fórumokon tartok
előadásokat, mind a fiatal mind az idős korosztály számára.
- Kevés szabadidőm nagy részét igyekszem feleségemmel és 15 hónapos kisfiammal tölteni, aki mindig gondoskodik róla, hogy ne unatkozzunk. A ház körüli munka, a kertészkedés kikapcsol, illetve szívesen olvasok. Korábban rendszeresen úsztam, edzettem, illetve különböző küzdősportokat űztem, de sajnos, a mindennapi teendők rovására
megy a sporttal töltött idő.
- Megítélésem szerint a kialakult kapcsolat nagyon jó, nemcsak a
Gépészeti, hanem a többi közép- és általános iskolával is. Rendkívül
pozitív dolognak tartom ezt a fajta intézmények közötti közeledést,
gyümölcsöző eredményként a diákok és rajtuk keresztül a szülők is,
tehát a társadalom mind szélesebb rétege nagyobb bizalommal fordul
a rendőrséghez. A pedagógusok által végzett szakmai nevelői tevékenységet egy újfajta megközelítésből, kicsit más szemszögből egészíti ki a rendőrség, melyet álláspontom szerint mindenki pozitív
attitűdként él meg.
Úgy látom, van még ebben a kapcsolatban további fejlődési lehetőség,
melyen a tanári kar, valamint jómagam és kollégáim is igyekszenek
javítani.

Szondi Gyula nyugállományú
rendőr alezredes
- Abban a döntésemben, hogy a rendőri
pályát választottam élethivatásul, alapvetően befolyásolt a sorkatonai szolgálat, ahol egy kis ízelítőt kaptam, hogy
milyen a fegyveres szolgálat, az egyenruha, a fegyelem, a hivatástudat. Az első
szolgálati helyem a BM Forradalmi
Rendőrezred volt, ahonnan két év szolgálat után kerültem egy „civilruhás”
szolgálatba, ahol ifjúságvédelemmel foglalkoztam. 1988. február 1jén saját kérelmemre neveztek ki a Mátészalkai Rendőrkapitányság
Bűnügyi Osztályára nyomozónak. 2007. január 1-jén közös megegyezéssel korkedvezményes nyugdíjba helyeztek, de kapcsolatom a
Mátészalkai Rendőrkapitánysággal soha nem szűnt meg, a mai napig rendőrnek érzem magam!
- 1974-ben érettségiztem a mátészalkai Esze Tamás Gimnázium és
Szakközépiskolában (akkor még egy intézmény volt a Gépészeti
Szakközépiskolával), mint géplakatos. Az alapfokú rendőriskolát a
BM Forradalmi Rendőrezred állományában végeztem el. További
tanulmányokat folytattam a nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskolán, ahol 1997-ben szereztem diplomát. Bűnügyi felsőfokú végzettséget Budapest szereztem a Rendőrtiszti Főiskolán.
- Amióta szolgálati nyugdíjas vagyok, azóta tanítok Mátészalkán a
Horlux Oktatási és Vizsga Központban, ahol a személy– és vagyonőrök képzésében veszek részt. Amíg aktív rendőri szolgálatot teljesítettem, addig is volt kapcsolatom iskolákkal. Mátészalkán az általános iskolák 7-8. osztályában, valamint a középiskolákban osztályfőnöki órákon tartottam előadásokat drogról, bűnmegelőzésről, többek
között ebben az iskolában is! Amikor a Mátészalkai Rendőrkapitányság vezetője felkért arra, hogy tanítsak a Gépészeti Szakközépiskolában, azonnal igent mondtam. Tettem ezt azért, mert nagy
megtiszteltetés számomra, hogy abban az iskolában taníthatok, ahol
egykoron engem is tanítottak.
- Nagyon sok minden érdekel, szabadidőmben sokat kerékpározok,
szeretek uszodába járni, kocogni, keresztrejtvényt fejteni, érdekel a
történelem, a haditechnika, a repüléstechnika, a repüléstörténet.
- Véleményem szerint az iskolának mindig is jó volt a kapcsolata a
Mátészalkai Rendőrkapitánysággal. Az utóbbi években ez még szorosabb lett, hiszen a rendészeti képzésből eredően napi a kapcsolat
az iskola és a kapitányság között.
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"Mi fán terem?"
A Hebe Kft. 2015 februárjában egyfordulós magyar nyelvi versenyt hirdetett.
Iskolánkat az akkori 10.b osztály ötfős csapata képviselte. Dankai Dorottya,
Demeter Adrienn, Takács Erzsébet, Cellár László és Illés Richárd a magyar
nyelvészettudomány kiemelkedő képviselőivel kapcsolatos feladatokat oldott
meg.
Munkájuk eredményeként az országos levelezős verseny előkelő 2. helyét
szerezték meg. Felkészülésüket Véghné Tomkó Beáta tanárnő segítette.
Gratulálunk!
Rajz: Lakatos Fanni 12.d

Angol verseny
A tavalyi év folyamán úgy gondoltuk, hogy próbára tesszük magunkat és benevezünk a Play and Win levelezős angol csapatversenyre,
melyre felkészítőnk Pillingné Gégény Edina angol tanárnőnk hívta
fel a figyelmünket.
Csapatunk tagjai: Demeter Adrienn, Cellár László, és én Dankai
Dorottya akkor 10.b osztályos tanulók
A verseny 5 fordulós volt. Írásbeli feladatok mellett Power Point-os
prezentációt is kellett készítenünk. Sokat tanultunk a feladatokból és
még jól is éreztük magunkat. A versenyen számos csapat közül 10.
helyezést értünk el.
Az idei évben is megpróbálunk minél jobb eredményt elérni.
Dankai Dorottya 11.b

Kedves Kilencedikesek!
Szeretettel köszöntelek benneteket a Gépészeti Szakközépiskolában.
Az egész diákközösség nevében kívánjuk, hogy legyetek
sikeresek a tanulásban és érezzétek jól magatokat.
Ez az első év a középiskolai élet egyik legnehezebb időszaka,
hiszen meg kell szoknotok azt, hogy középiskolások lettetek,
az új tanáraitokat és az új diáktársakat.
Ha problémátok vagy kérdéseitek van, bátran keressetek.
Remélem, sikeresen beilleszkedtek és jól fogjátok érezni magatokat közöttünk, illetve minél színvonalasabb munkával
segítitek iskolánkat.
Kardos Evelin
DÖK elnök

Filep Edina 15.d

2015. szeptember 21-én meglátogattuk Budapesten az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézetet (OORI), ahol szeretettel és nagy örömmel fogadtak minket, végzős Ápoló és Gyakorló ápoló tanulókat (14. d, 15. d).
Az intézet felszerelt helyiségeivel, tornaszobákkal, foglalkoztató termekkel várja a rehabilitációra érkezőket. Az ország bármely részéről
várják betegeiket, akik élményekkel gazdagon,
pozitív visszajelzésekkel beszélnek az intézményben töltött időről. Az ápolónők/ápolók és
az ott dolgozók örültek a látogatásunknak és
rendelkezésünkre álltak, választ adtak minden
felmerülő kérdésünkre.
Remélem, hogy a sikeres vizsga elvégzése
után ebben az intézetben fejleszthetem tudásomat, képezhetem magam, és egy tökéletes
teamban dolgozhatok a most ott dolgozókkal.

A Magyar Madártani és
Természetvédelmi Egyesület által meghirdetett
"A Búbosbanka" c. rajzpályázaton középiskolás
korcsoportban Különdíjban részesültem, az
eredményhirdetésre
2015. június 12-én került sor Fehérgyarmaton.
Jutalomként
Schmidt
Egon és Bécsy László
Tavasztól tavaszig című
könyvét kaptam, és egy
oklevelet.

OORI

A Különdíjas rajz: Lakatos Fanni 12.d
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Az Év Tanára díj
A Hebe Kft. 2014/15-ös tanévben is kiosztotta az „Év Tanára„
díjat az általa szervezett levelezős versenyeken részt vevő diákok
tanárainak.
A diákok ajánlásai alapján tantárgyanként
egy-egy tanár részesülhetett ebben a díjban.
Átadására 2015. május végén került sor ünnepélyes keretek között Gödöllő város polgármesterének részvételével.
Erre az eseményre minden tantárgyból a
három legtöbb ajánlást kapott tanárt és igazgatóját hívták meg.
A díjátadón megjelent tanárok oklevelet és

Bírósági ülnökké választás
Augusztus elején az iskolák e-mailt kaptak a Polgármesteri
Hivataltól, hogy a Köztársasági Elnök soron kívüli bírósági
pedagógus ülnökválasztást írt ki.
A Mátészalkai Járásbíróságra két fő megválasztása vált szükségessé, ezért az üzenetet igazgató úr, s a többi intézmény
vezetője is továbbította saját pedagógusai felé.
A kiírt feltételeknek eleget tevő és önként jelentkezők nyilatkozata alapján igazgató úr beküldte a jelöléseket a hivatalba.
A kilenc általános és középiskolából jelentkezők közül Mátészalka Képviselőtestülete választotta meg a két ülnököt.
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ajándékot, a díjazottak ajándékcsomagot
és serleget kaptak. Rövid ebéd után a
meghívottak városnézésen vettek részt.
A 2014/2015-ös tanév Év Angol Tanára
díjat iskolánk tanára, Koleszár Mária
kapta.
„E megtisztelő díjat TANÍTVÁNYAIMNAK köszönhetem. Az ő minősítésük
tükrözi munkám eredményességét. NEKIK köszönöm meg, hogy kitartottak,
nem adták fel, becsületesen végigdolgozták az évet!
Thanks for everything! YOU ARE GREAT!”

Mária és Deme Endre is r észt
vesz a fiatalkorúak büntető ügyeiben eljáró bíróság ítélethozatalában.
Így lehetőségük lesz arra, hogy a
tanulók életkörülményeit ismerő
pedagógusok nem csak a törvény
paragrafusára figyelnek, hanem
több empátiával a gyerekek felé
javasolnak majd ítéletet a Bíróság
számára. Reméljük, iskolánk tanulói nem kerülnek ülnökeink elé
semmilyen büntető ügyben!

Magyarország Alaptörvénye értelmében ezek után Koleszár

„Lengyelország az európai
történelem szívében”
Az ezzel a címmel megrendezett történelemtanári továbbképzésen
vettem részt 2015. augusztus 23-30. között Lengyelországban, a Varsó
melletti Jabłonnában. A továbbképzést a lengyel Nemzeti Emlékezet
Bizottsága (IPN = Instytut Pamięci Narodowej) szervezte, a téma Lengyelország 1939-1989 közötti történelme
volt. A bizottság 2000-ben jött létre, hogy alaposan
feltárja a lengyel történelem említett korszakát, amelybe
beletartozik a második világháború és a holokauszt, a
szovjet megszállás és a kommunista uralom, valamint a
lengyel rendszerváltás története.
A szervezők nem csak a lengyel történelemmel,
hanem a lengyel kultúrával is igyekeztek megismertetni
minket, ráadásul szórakoztató formában.
A továbbképzés 24 résztvevője egy igazi nemzetközi csapat volt. Izland, Dánia, Hollandia, Spanyolország,
Málta, Ausztria, Észtország, Magyarország, Moldova,
Szerbia, Horvátország és Albánia képviseltette magát.
Mi magyarok voltunk a legtöbben 8 fővel, ami talán a
lengyel és a magyar kormány által idén tavasszal megkötött kulturális együttműködési egyezménynek köszönhető. A résztvevők többsége középiskolai tanár, de akadt több egyetemi tanár és kutató
is. Nagyon érdekes beszélgetések zajlottak, jó volt ilyen sokfajta, különböző kultúrájú emberrel eszmét cserélni, néha azonban a kulturális különbségek feszültséghez is vezettek. A dán és az izlandi kolléga például
nem értette, hogy mi szükség van hősökre, egy-egy előadás miért koncentrál egy ember történelmi szerepére. A közép-európai kollégák pedig
azt nem értették, hogy az északiak mit nem értenek.
A legérdekesebb momentum az volt, amikor egész napos kirándulást
tettünk Varsóba, ahol először az IPN idén épült hipermodern központját
látogattuk meg. Az épületben az összes ajtó kizárólag mágneskártyával
nyitható, megelőzve az esetleges lopásokat, hiszen sok tízezer folyóméternyi dokumentumot őriznek itt. Az IPN folyamatosan dolgozza fel, és
ha kell, rekonstruálja is ezeket. A rekonstrukciós munkát mi is megnézhettük. Nekem nagyon tetszik a lengyelek hozzáállása a múlt feldolgozásával kapcsolatban. Nem titkosítják az iratokat sok-sok évre, hanem
szabadon hozzáférhetővé teszik azokat, még az Internetre is feltöltik

őket digitalizálva, újabban már angolul is, így külföldi kutatók is részt
vehetnek a munkában. Például az auschwitzi láger foglyainak adatai ma
már online is kutathatók.
Következő varsói állomásunk a Rakowiecka börtön volt, aminek
koncepciója hasonló a budapesti Terror Házáéhoz, azzal a különbséggel,
hogy ez egy ma is működő büntetés-végrehajtási intézmény, a legveszélyesebb lengyel bűnözők vannak itt bezárva. A börtönbe csak szigorú
biztonsági ellenőrzés után mehettünk be, mobiltelefont
például nem lehetett bevinni. Megnézhettünk néhány kétszemélyes cellát, ahol még 30 évvel ezelőtt is 25 (!) embert
tartottak fogva, illetve azt a helyet az alagsorban, ahol a
kommunista diktatúra ellenfeleit kínozták és végezték ki,
valamint sétálhattunk az udvaron ott, ahol a rabok szoktak.
A börtönigazgató elbeszéléséből feltárult a kommunista
diktatúra embertelensége.
Megnéztük a Chopin Múzeumot, majd a kirándulás végén
bejártuk a híres óvárost, ami a világörökség része. Szűk,
középkori eredetű utcákból áll, és minden 20 méterre jut
egy templom. Fantasztikus hangulata van a helynek! Az
óváros szélén áll a régi királyi vár, amit sajnos nem volt
időnk megnézni alaposabban. A lengyelek nagyon barátságosan voltak velünk, magyarokkal, néhányan magyarul is
ránk köszöntek, a lengyel-magyar barátság a hétköznapokban is érezhető, na meg a ajándékboltok kínálatában is. Angolul viszont nem nagyon
tudnak a lengyelek, így sokszor gondot jelentett a kommunikáció az utca
emberével vagy a bolti eladókkal.
Összességében nagyon tartalmas hét volt, sok új dolgot megtudtam a
lengyel történelemről, főleg a Szolidaritást ismertem meg új oldaláról,
illetve a második világháború alatti lengyel zsidómentés volt számomra
újdonság. Többször projektmunkával dolgoztunk fel egy-egy témát, ez
módszertanilag volt hasznos, akár a saját óráimon is lehet használni
ezeket a módszereket. A szervezők ígérete szerint jövőre is lesz továbbképzés, tehát a történelem szakos kollégák közül, bátran jelentkezzen
akit érdekel, megéri elmenni.

Szabó Gábor tanár úr

www.gepeszeti.hu
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A Mechwart Kupa minden évben megrendezésre kerül Debrecenben, a Mechwart András Gépipari
és Informatikai Szakközépiskolában.
Csapatunk a 'LegoKings' immár harmadik alkalommal nevezett. Ez az a típusú verseny, melyre
nem otthon kell előre megadott szempontok alapján robotot építeni és programozni, hanem a feladatokat csak a helyszínre érkezésünk után ismertetik. Ezután 3-4 óránk van egy félkész robotot
továbbépíteni s beprogramozni. Közben tesztelünk, javítunk, tesztelünk, újratervezünk... Mindig
izgalmas és kellően bonyolult feladatot kapunk, ami sok fejtörést okoz. Ezen a napon a negyedik
helyezést sikerült megszereznünk. Úgy tűnik, stabil negyedikek vagyunk immár három éve :) Mint
minden versenyről, most is sok tapasztalattal tértünk haza, hiszen ahány csapat, annyiféle megoldást látni, és s sok-sok apró trükköt.
Varga Bence-Csupor Zoltán (11.a) - Szűcs Dávid (10.a)

Óbudai Egyetem Bánki Kara: A r eggel 8 ór ai ér kezési időpont kor ai indulást kívánt, így már a napkeltét a kisbuszból szemlélhettük.
Célba érésünk után lepakoltunk, majd az udvaron található katonai kiállítást néztük végig, míg a grafikus programozásban kevésbé jártas versenyzők egy programozási gyorstalpalón vettek részt. A robot feladata az volt, hogy egy labirintuson keresztül jusson el egy bombáig, majd
hatástalanítsa. Sok izgalom után a 6. helyezés lett a mienk a nap végére.
Varga Bence-Csupor Zoltán (11.a) - Szűcs Dávid (10.a)

Robotolimpia 2015: Har madik alkalommal neveztünk a r obotok összetett ver senyér e, melyben akadályfutás, útker eső, szumó,
célbadobás, súlyhúzás számokban kellett megmérkőznie a robotoknak.
A felkészülést hosszas alapos tervezői munka előzte meg, majd pályaelemek építése követte. Minden számban neveztünk, ezért az építésnél
figyelembe kellett venni a különböző problémákat (ha nagytermetű, stabil lesz, de ugyanakkor lomha, ha könnyű, kevésbé stabil, ami egyik
számban előnyös ugyan, de a másikban éppen hátrányként jelentkezik, …). Jól éreztük magunkat, s várjuk az elkövetkezendő olimpia kihívásait!
Varga Bence-Csupor Zoltán (11.a) - Szűcs Dávid (10.a)

Kutatók éjszakája 2015: Felkérést kaptunk a Debreceni Agórától, hogy kiállítóként vegyünk részt a programban. Az elmúlt évben
„kiötleteltük”, Ari tanár úr segítségével a gépíró robotunkat, melyet ez alkalommal újraépítettünk, de egyúttal tovább is fejlesztettük. Két egységből állt most már: az egyik érzékelte a behelyezett lego színét, majd bluetoothon átküldte a gépelőegységnek, ami ezt követően angol nyelven begépelte a színt. Nagy érdeklődéssel figyelte az ifjabb korosztály, szívesen játszottak vele.
Varga Bence-Csupor Zoltán (11.a) - Szűcs Dávid (10.a)

EU CODEWEEK2015: A Pr ogr amozás Hete volt az elmúlt hét
az Unióban, ahol számos rendezvénnyel kívánták népszerűsíteni a
programozást, az informatikai kódolást.
Iskolánkban is igyekeztünk bekapcsolódni a rendezvénysorozatba, s
informatika szakos diákjaink számára Motivációs Délutánt szerveztünk. (folytatás a következő számban)
Jágri Ilona tanárnő

"Azt gondolom, hogy .... mindenkinek meg kell tanulni számítógépet
programozni, mert az megtanít gondolkodni."

dig nem törölték el. A logika diktálja elsősorban a módosításokat,
melyek a tulajdonnevek toldalékolására, a képzőszerű utótagokra, az
ingadozó ejtésű h-végű szavakra, egyes dátumok toldalékolására,
Bizonyára mindenki értesült arról, hogy megjelent A magyar he- illetve az egybe- és különírásra vonatkoznak.
lyesírás szabályai kötet 12. kiadása. Az előző, a 11., több mint 30 évig Az előadó főiskolai tanár érdekes példákon keresztül mutatta be ezefunkcionált. A szabályzat azonban nem lehet örök, hiszen folyton ket a változtatásokat. Beszámolt arról is, hogy a szabályzathoz csatlaváltozik a nyelvünk is, és részben a nyelvről való felfogásunk is. Ezért kozó szótár is megújult, mintegy 8000 új szóval gyarapodott a szótári
a Magyar Tudományos Akadémia szükségesnek látta, hogy áttekintse anyag. Ha kétségeink támadnának a helyesírással kapcsolatban, moés megújítsa helyesírásunk szabályainak rendszerét.
dern segédeszközöket is ajánlott a figyelmünkbe.

Hej, az a helyesírás!

A humán munkaközösség magyar szakos tanárai meghívták iskolánkba dr. Minya Károlyt, a Nyíregyházi
Főiskola, Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet, Magyar Nyelvészeti Intézeti Tanszékének tanárát, hogy a
11. évfolyamos tanulóink számára tartson előadást a
változásokról. Azért esett rájuk a választás, mert ők
lesznek azok, akiknek az érettségi dolgozatát már az új
szabályok szerint javítjuk. A szeptember 30-i tájékoztatón elhangzott, hogy a változtatások nem egetrengetőek
és nem megtanulhatatlanok.
Diákjainknak biztosan fájó pont, hogy az ly-t még min-

Számítógépre, androidra is telepíthető alkalmazás a
helyesiras.mta.hu, amelynek segítségével akár a könyv
alapú szabályzat nélkül is eligazodhatunk helyesírásunk
útvesztőiben. Ajánlom figyelmetekbe a szabályzat tanulmányozását, illetve az applikáció letöltését, hiszen
anyanyelvünket mindenkinek helyesen kell használnia.
A humán munkaközösség tanárai
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Bemutatjuk iskolánk
sportoló ikerpárját
-Röviden mutatkozzatok be!

- Viktória: Vakarcs Viktória vagyok, 17 éves, Mátészalkán
születtem, ahol jelenleg is élek édesanyámmal és két testvéremmel. A 12.a osztályba járok.
- Imre: Vakarcs Imre vagyok, 17 éves, Mátészalkán élek, szintén a 12.a osztályba járok, ebben a tanévben fogok érettségizni.
-Hogyan kerültetek kapcsolatba a sporttal?
- V: A családban fontos szerepet tölt be a
sport, hiszen édesanyám és nővérem is kézilabdázott. Ez motivált arra, hogy én is sportoljak. 11 évesen kezdtem megismerkedni a kézilabdával. Két éven át jártam edzésekre, tavaly pedig elkezdtem focizni az újonnan szerveződött mátészalkai női csapatban.
- I: Körülbelül tíz éve édesanyám beíratott a
nagyecsedi gyermeklabdarúgó csapatba, azóta
rabja vagyok ennek a sportágnak, három éve
kerültem Mátészalkára.
- Jelenleg hol sportoltok?
- V: Jelenleg a Mátészalkai MTK felnőtt megyei I. osztályú női csapatában játszom, bal
oldali védőként számít rám az edzőm.
- I: Jelenleg a Mátészalkai MTK felnőtt és
u19-es labdarúgó csapatának is tagja vagyok, valamint iskolánk
együttesében is tevékeny részt vállalok kapus poszton.
- Milyen sikereket értetek el?
- V: A 2014/2015-ös évi labdarúgó bajnokságban újoncként a
negyedik helyen végeztünk, jelenleg megerősített kerettel a
bajnoki címért is versenyben állunk. A tavalyi tanévben rendezett iskolai atlétika versenyen első helyezést értem el 60 méter
síkfutásban és kislabdadobásban.
- I:. A 2014-2015-ös bajnoki évben megyei II. osztályú bajnokságot nyertünk a felnőtt csapattal, így a Magyar kupában kiharcoltuk a főtáblára jutást, emellett az NB II-es U21-es csapatban
több neves egyesület ellen szerepelhettem, míg a megyei II.
osztályú U21-es gárda kapitányaként bronzérmet ünnepelhet-

tem. Az iskolai csapattal számos kupát sikerült megnyernünk
és kétszer választottak legjobb kapusnak különböző kupákon
eddigi iskolai éveimben.
- Mik a terveitek a magánéletben és a sport terén?
- V: Tervem a közeljövőben hogy sikeres érettségi vizsgát tegyek, és tovább tanuljak a Nyíregyházi Főiskolán. A sport terén, hogy egyre jobban teljesítsek, ezért mindent megteszek,
hogy elérjem a kitűzött céljaimat.
- I: Szeretnék érettségi után az egészségügyben elhelyezkedni
mentőtisztként vagy mentőápolóként. Valamint szeretnék felnőtt csapatunk oszlopos tagja lenni, minél több sikert elérni, és
tudásomat a későbbiekben átadni a fiatalabb nemzedéknek.
- Ki a példaképetek?
- V: Példaképemnek nővéremet, Vakarcs Krisztinát tekintem, aki a Mátészalkai MTK női kézilabda csapatának edzője, korábbi NB I-es játékos.
Tőle tanultam, hogy kitartással nagyon sok mindent el lehet érni, hiszen több térdműtét után is
talpra tudott állni és sikert sikerre halmozott a
kézilabdában.
- I: Legnagyobb példaképem Petr Cech, akire
felnézek és csodálom, hogy egy kis ország, Csehország játékosaként a mai napig világklasszis
szintű kapusteljesítményre képes jóval harminc
év felett is, mind a klubcsapatában, mind pedig
válogatott szinten.
- Fogalmazz meg rövid véleményt Vikiről/
Imikéről!
- V: Imiről az a véleményem, hogy jó sportoló, önálló és sokat
segít a háztartásban, meg fogja állni a helyét az élet bármely
területén.
- I: .Vikiről az a véleményem, hogy ügyesen végzi dolgát a
csapatában, megbízható és szorgalmas, irigylem kitartását.

Sarka Mónika 13.e
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Készítette: Halász Andrea 11.d

Iskolánkban minden évben ünnepi műsorral emlékezünk meg 1956.
október 23-ról Magyarország népének a sztálinista diktatúra elleni
forradalmáról és a szovjet megszállás ellen folytatott szabadságharcáról, amely a 20. századi magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseménye volt.
Az műsorban szereplő diákok: Dienes Szabolcs, Katona Bence,
Kovács Norbert, Takács Patrícia 11. e osztályos tanulók.
A szerkesztők: Bíró Attila, Fodor Gábor (11.e )
A műsort készítette: Ácsné Szűcs Judit és Vincze Katalin tanárnők.
Köszönjük munkájukat!

Ha megtalálod a következő szavakat
húzd át, és a maradék betűkből megkapod a megfejtést!
gesztenye, füzet, dió, ősz, pocsolya,
dzseki, színes, ébresztő, október, eső,
levél, szél, tó, szőlő, könyv, kedd, főnök

Megfejtés: iskolakezdés

Rajz: Lakatos Fanni 12.d

www.gepeszeti.hu

Október 6-án ünnepi összeállítással
megemlékeztünk az aradi vértanúkról,
akik magyar honvédtisztek voltak, és
akiket a szabadságharc leverése után az
1848-49-es szabadságharcban játszott
szerepük miatt Aradon kivégeztek.
A műsort összeállította és betanította:
Véghné Tomkó Beáta tanárnő.
A műsort felvette és szerkesztette:
Pálinkás István tanár úr.
Szereplők: Illés Richárd 11.b, Imre Lilla, Tóth Barbara Viola, Kovács
Rebeka 9.e, Puskás Csenge 10.e.
Köszönjük munkájukat!
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Imre Fanni, Tóth Dorottya 12.d

www.gepeszeti.hu

ATLÉTIKA VERSENY

Másodszor rendezték meg iskolánkban az őszi atlétikai versenyt. A diákok különböző versenyszámokban indulhattak: kislabda
dobás, távolugrás, 60 m-es és 2000 m-es futás. Gratulálunk minden résztvevő diáknak és a szervező testnevelő tanároknak!
Az eredmények a következők lettek:
2015.09.24.
EREDMÉNYEK
V. KORCSOPORT
60m
1. Láng Elizabeth 9,04s (9.d)
1. Tóth István 7,71s (10.d)
2. Bogdán Brigitta 9,11s (10.e)
2. Péter Zsolt-8,09s (9.c)
Szabó Norbert 8,09s (9.e)
3. Iván Anikó 9,59s(9.e)
3. Szabó Tamás 8,27s (10.c)
2000m
1. Imre Lilla 9,46min (9.e)
1.Kiss István 6,37min(10.e)
2. Kelemen Kitti 10,09min (10.d) 2.Mizsák Krisztián 6,42min (10.b)
3. Szabados Ráhel 10,33min (10.a) 3. Kiss Richárd 6,54min (10.e)
Kislabdahajítás
1. Láng Elizabeth 34,5m (9.d)
1. Laskai Rajmund 59m (9.e)
2. Pásztor Henrietta 34m (10.f)
2. Helmeczi László 57m (9.e)
Imre Lilla 34m (9.e)
3. Szántó Gergő 52,5m (9.e.
Szabados Ráhel 34m (10.a)
3. Patály Ivett 32m (10.f)
Távolugrás
1. Tóth Nikoletta 4,10m (9.d)
1. Tóth István 5,30m (10.d)
2. Szabados Ráhel 3,85m (10.a)
2. Mihálku Zsolt 4,90m (10.c)
3. Bogdán Brigitta 3,80m (10.e)
3. Botos László 4m (9.c)

2015.09.29.
EREDMÉNYEK
VI. KORCSOPORT
60m
1. Egressy Annamária 9,85s (11.d) 1. Bégány Martin 7,71s (11.a)
2. Matolcsi Valentina 9,94s (11.d) 2. Kiss Tamás 7,96s (12.a)
3. Vakarcs Viktória 10,08s (12.a)
Antal Szabolcs 7,96s (12.a)
3. Vakarcs Imre 8,01s (12.a)
2000m
1. Gergely Cintia 9,43 min (11.e) 1. Veres Sándor 6,40 min (11.b)
2. Végi Petra 10,39 min (11.f)
2. Bégány Martin 7,20 min (11.e)
3. Izsó Erzsébet 10,53 min (11.f)
3. Vass Richárd 7,33 min (11.e)
Kislabdahajítás
1. VakarcsViktória 34m (12.a)
1. Illés Richárd 61m (11.b)
2. Tóth Mónika 28m (12.e)
2. Bíró Sándor 57m (12.b)
3. Kardos Evelin 26m (11.e)
3. Vass Richárd 56m (11.e)
Távolugrás
1. Cseh Dalma 4,10m (12.d)
1. Vakarcs Imre 5,30 m (12.a)
2. László Bettina 3,90m (11.e)
2. Katona Erik 5,05m (11.d)
Kiss Beatrix 3,90m(12.d)
3. Kovács Norbert 4,90m (11.e)
3. Vakarcs Viktória 3,85m (12.a)

TRIATLON

16 éve az élvonalban

Iskolánkból Nagy Attila tanár úr a
30-34 évesek között 11:41 órás időeredménnyel kategóriájában 31.,
abszolútban pedig 178. helyen érkezett célba, 1 órával megjavítva a 3
évvel ezelőtti időeredményét.

2015-ben is bebizonyította Halászné Kónya Hajnalka tanárnő,
hogy a teniszező pedagógusok
között az élvonalban van.
A Balatonalmádiban megrendezett Országos Pedagógus Teniszversenyen II. helyezést ért el,
mely mindenki számára példaértékű lehet.
Gratulálunk Tanárnőnek!

A triatlon versenyben 3800 métert
kellett úszni, 180 km-t kerékpározni,
végül 42 km futni.
A versenyt Nagyatádon rendezték
meg, amit 620 „ExtremeMan” teljesítette. 55 női versenyző is volt.
Gratulálunk! További sok sikert
kívánunk!
Imre Fanni 12.d

Tóth Dorottya 12.d

Alig több mint 2500 évvel ezelőtt a legenda szerint a maratoni ütközet után egy katona futott
el Athénig, hogy közölje a jó hírt a görögökkel: Nenikékamen: Mi győztünk.
Idén 2015. október 11-én 30. alkalommal rendezték a Spar Budapest Maratont.
A kétnapos futófesztiválra összesen 27 680 -an neveztek. Ebből mintegy 7500-an a maratoni,
vagyis a 42 km-es távra. Nagy Attila tanár úr ezen a versenyen is indult, eredménye:
3:58:41 órás időeredménnyel az 1962. helyen futott célba.
Gratulálunk, és további sporteredményeket kívánunk!
Imre Fanni, Tóth Dorottya 12.d
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!

