23. évfolyam 4. szám

2016. december

ÁLDOTT KARÁCSONYI
ÜNNEPEKET ÉS
BÉKÉS, BOLDOG
ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁNUNK!

November 19-én, szombaton nemzetközi robotprogramozó versenyen
(FLL) vettünk részt a Debreceni Agóra Élményközpontban. Csapatkapitányunk, Szűcs Dávid 11.a, a csapattagok Lőrincz Klaudia, Lengyel Szilárd a
10.b, Balogh Richárd, Nyíregyházi Marcell, Szabó Bence a 9.a és Szűcs
Vivien, Jászay Gábor a 9.b. osztályból. (folyt.6.o.)

Diákjaink legelső, s egyben a legnemesebb közösségi szolgálata az Élelmiszerbank által szervezett Karitász Karácsonyi Élelmiszergyűjtési Akciójában való részvétel. A november 25-26-27-én szervezett tartós élelmiszergyűjtésben az alábbi tanulóink segítettek: Patály Bianka, Mogyorósi
Anna, Jeremcsuk Renáta, Izsó Erzsébet, Miklósi Szabina, György Éva,
Balogh Zita 12. f., Patály Ivett, Nagy Dorina, Olman Eszter, Krányik
Vivien 11. f. Szabó Bence 10. a. Köszönjük munkájukat!
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SZALAGAVATÓ
A 12. évfolyam szalagavató ünnepélyére a korábbi hagyományoknak megfelelően idén is november közepén került
sor. A jeles esemény végzős diákjaink legnagyobb ünnepe középiskolai tanulmányaik során, ezért nagy lelkesedéssel készültek produkcióik bemutatására. A műsorvezetők Sipos Diána (10.f) és Szabó Tamás (11.c) voltak. A Himnusz elhangzása után Szabó Bence 11.c osztályos tanuló elszavalta Váci Mihály – Még nem elég című költeményét. Ezt követően Barkován Ferenc, igazgatóhelyettes úr ünnepi köszöntőjét hallgattuk meg, aki a következő intelmeket adta útravalóul végzőseinknek: „Az idő: a múlt, a jelen és a jövő. Ne tekints a múltra sosem keserűséggel, vagy megbánással, mert a múlt csupán egyetlen dologra jó: hogy tanulj belőle! Élj a jelenben, mert míg vársz
valamire, az élet nem vár rád, elmegy melletted…”

12.a
Ezt követően került sor az ünnepélyes szalagtűzésre. A 12.a
osztálynak Székely Beáta tanárnő, a 12.b osztálynak Fazekasné Pápai Edit tanárnő, a 12.c osztálynak Deme Endre tanár úr,
a 12.d osztálynak Plesu Ádám tanár úr, a 12.e osztálynak
Vincze Katalin tanárnő, míg a 12.f osztálynak Pecséri Enikő
tanárnő tűzte fel a zöld szalagot.
Ezt követően az osztálytitkárok osztályfőnökeiknek is feltűz-

12.c
ték a szalagot, majd pedig végzőseink, tiszteletük kifejezése
jeléül szalagot tűztek iskolánk vezetésének és kollégiumi nevelőtanáraiknak.
Szabó Tamás műsorvezető Márai Sándor gondolataival köszöntötte a maturanduszokat: „Mindent elérhetsz az életben,
mindent legyőzhetsz magad körül és a világban, mindent ne-

12.e

12.b
ked adhat az élet, s te mindent elvehetsz az élettől.” Ezzel a
szalagavató ünnepélyes része véget ért, a Szózat közös eléneklése után az osztályok levonultak, hogy átöltözzenek
táncruháikba.
Az ünnepély második része a hagyományoknak megfelelően
a végzős osztályok táncprodukciója.
Amíg az osztályok átöltöztek, iskolánk énekkara előadta Csézy – Ez az otthonunk című dalát, majd a 11.e osztály kórusa
az Emberek együttes Tábortűz című slágerét énekelte el.

12.d
Ezt követően lépett fel rendezvényünkön az RTL Klub Csillag születik című műsora által híressé vált Szirota Jennifer és
édesapja, a Nelson együttes frontembere, Szirota Ciki, akik
Leonard Cohen Hallelujah című dalát adták elő, aminek szomorú apropót adott szerzőjének előző napi halála.

12.f
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Lucky Luck és barátai egy bandita üldözésébe kezdtek,
akin nem fogott a golyózápor sem, szabadulását társaival és egy igazi countryval ünnepelte meg a közeli fogadóban.
Utolsóként a 12.b-sek léptek a tánctérre, akik a nagy

Először a 12.a osztály néptánc produkcióját láthatták a
jelenlévők, amely által betekintést nyerhettünk a szatmári katonák életébe, a műsorszám betanítása Cseppentő Péter érdeme.

hagyományra visszatekintő Kállai kettős első táncát
adták elő. A szerelmesek civakodását és kibékülését
nagy átéléssel mutatták be az osztály tagjai.
Az utolsó három produkció Filep László tánctanár hozzáértését dicséri.
Amíg a fiatalok átöltöztek díszes menyasszonyi ruháik-

Ezt követően a 12.f osztály moderntáncából emlékképeket láthattunk a múló időről, a régi és az új összefonódásáról, a táncot betanította Kovács Edina tánctanár.
A harmadik produkció a 12.d osztályé volt, a diákok
színes táncmixüket különböző alakzatváltásokkal, forgásokkal és akrobatikus elemekkel tették még látványosabbá. A koreográfia és a tánc betanítása Köblösné
Demeter Andrea táncpedagógus érdeme.
A 12.e-sek műsora által a laktanyai élet mindennapjai-

ba, addig újra az énekkar szórakoztatta a közönséget.
Elsőként az Ismerős Arcok – Nélküled, majd pedig
Lola – Örökké nem eshet című slágerét hallhattuk, ezt
követte Pecséri Enikő tanárnő előadásában a Time to
say goodbye című dal. Az énekek után következett az
est fénypontja. A 39 keringőpár szívmelengető perceket varázsolt a sportcsarnokba, hiszen nagyszerűen
megkomponált táncukat és gyönyörű ruháikat látva
csodálatos látványban lehetett részünk. A fiatalok felkérhették szüleiket és tanáraikat is egy tánc erejéig.
A mulatság iskolánk tornatermében folytatódott, ahol
Szabó István, a megyei közgyűlés alelnöke, Rostás
János főigazgató úr és Nagy József, iskolánk igazgatója köszöntötte az ünnepelteket.
A legszebben táncoló páros díját az idén Bartha Bernadett-Zséder Balázs táncpár nyerte el, így ők élhettek a
ba csöppenhettünk bele, a szigorú őrmesterüktől tartó nyitótánc lehetőségével. Ezt követően 2200 óráig mufiatalok maximális fegyelemmel és koncentrációval
hajtották végre felettesük utasításait.
A 12.c osztály a vadnyugat hangulatát tárta elénk.

lathattak diákjaink ifjabb Simon Bálintnak köszönhetően.
Papp Ágnes – Egressy Annamária 12.d
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Iskolánkban idén november 16-án került
megrendezésre az elsősavató, mely ünnepélyes keretek között zajlott a tornateremben.
Ez az esemény minden kilencedikes számára fontos volt, hiszen hivatalosan is a Mátészalkai Szakképzési Centrum diákjai lettek.
Az osztályfőnököktől kapott kitűző középiskolánk szimbólumával a befogadást jelképezi. A fogadalomtétel után a felavatott
osztályok táncos produkcióik előadására
készültek, közben iskolánk felsőbb éves
diákjai szórakoztatták a közönséget.
A bemutatkozó fellépések sikeresnek bizonyultak, igazi közösségekké formálódtak diáktársaink.
ében és lebonyolításában.
Köszönjük mindazok munkáját, akik részt vettek az avató szervezésSzántó Alexandra, Szántó Diána 10.f

Kedves Diákjaink!

A három beérkezett logó

Mint azt bizonyára olvastátok iskolánk honlapján, vagy facebook oldalán, alapítványunk pályázatot hirdetett intézményünk logójának megújítására. A megadott határidőig
három tanuló nyújtott be pályamunkát, melyek várakozásainkat felülmúlva sikerültek,
megnehezítve ezzel a választóbizottság munkáját. Nagy örömünkre szolgált az, hogy vannak soraitokban olyan diákok, akik komolyan véve a feladatot igényes, átgondolt munkákat
juttattak el hozzánk.
A pedagógusainkból álló választóbizottság a három pályamunka közül Sipos Patrik
logóját választotta nyertesnek. Az elismerés mellett az ő jutalma a pályázati kiírásban
meghatározott 20.000 Ft. Az alapítvány december 8-i ülésén megtekintette a beérkezett
pályázati anyagokat, és a bizottság választásával egyetértve egybehangzóan úgy döntöttek,
hogy Boros Máténak és Sipos Dávidnak munkájuk elismeréseként 7500-7500 Ft különdíjat
ítélnek meg. Így mindhárom tanuló az iskolai karácsonyi ünnepség részeként jutalomban
részesül.
Iskolánk nevelőtestületének valamennyi tagja nevében mondhatom: büszkék vagyunk
arra, hogy új logónkat nem külső segítség útján kell megújítanunk, hanem tanulóink közreműködésével valósult meg a kitűzött cél. Így valóban a MI, az egész iskola érdeme az új
jelkép. Bízom abban, hogy hasonlóan elődjéhez, az új logó sokáig fog díszelegni honlapunkon, plakátjainkon, valamint minden dokumentumunk fejlécén.
Gratulálunk mindhárom tanuló munkájához! Kívánjuk, hogy tanulmányaikban, és az élet
egyéb területén is hasonló sikereket érjenek el!

Sipos Patrik 9.b

Boros Máté 10.d

Sipos Dávid 14.a

Barkován Ferenc igazgatóhelyettes

Egészségnap

2016. november 18-án a „Lépjünk Együtt Szatmárban” alapítvány egészségnapot szervezett iskolánkban. A 9.f és 10.f osztályok tanulói vettek részt az előadásokon, melyek négy téma
köré csoportosultak. Az ebédlőben zajló kétórás tájékoztatón a
csoportokra oszlott diákok az egészséges táplálkozásról, a káros
szenvedélyekről, a lelki egészség megőrzéséről és a fizikai (in)
aktivitásról tekinthettek meg tanulságos, sokszor meghökkentő
filmeket, felvételeket.
Az előadók igyekeztek minket is bevonni a témákba, kíváncsiak
voltak véleményünkre, kérdéseinkre készségesen válaszoltak.
Mindnyájunkat a kábítószer-fogyasztás következményei, emberi szervezetre gyakorolt hatásai döbbentettek meg a legjobban.
Reméljük, hogy máskor is részesei lehetünk hasonló rendezvénynek.
Szántó Alexandra, Szántó Diána 10.f

Rendkívüli ETIKA óra

Aranydiplomás Tanárnő, író, költő, hittantanár, Losonczi Léna vezette a 11. f. osztály etika óráját nagy szeretettel, jól beszélvén, értvén a diákok nyelvén. A megbocsátásról, szeretetről szóltak idézetei, tanításai, igeversei. Személyes életének tanúbizonyságai, életpéldái, csodálatos Isten tapasztalatai, hatalmas emberszeretete,
mélán teszik Őt minden korosztály számára követendő példává, értékké.
Köszönjük a tanítást!
Iskolánk tanulóinak egy
csoportja 2016. december 8.
-án egy budapesti kiránduláson vett részt.
Az odavezető út hangulatosan telt el. Érkezésünk után
pár órás vásárlásra és városnézésre volt lehetőségünk.
A Vörösmarty téren megnéztük a minden évben
megrendezésre kerülő karácsonyi vásárt, utána pedig
tettünk egy hosszú sétát az Operettszínházig. Az előadás Fame - A Hírnév ára
két és fél órás volt és nagyon izgalmas.
Köszönjük a szervező és kísérő tanároknak, hogy elvittek minket erre az eseménydús útra!
Ördög Anna, Láng Elizabet 10.d

5

www.gepeszeti.hu
A Vörösmarty Kör a korábbi évek hagyományait folytatva az idén novemberben is megrendezte szavalóversenyét.
A versenyzők bármely magyar költő
alkotásával indulhattak. A szervezők
egyetlen kikötése az volt, hogy a választott vers kötődjön a hazához, a magyarsághoz, erősítse a nemzettudatot.
Iskolánkat 3 tanuló képviselte: Vári Vivien, Imre Lilla és Szabó Bence. Mindannyian nagyon eredményesen szerepeltek. Imre Lilla (10.e) 3. helyezést ért el,
emellett pedig ő nyerte el a Képes Géza
Városi Könyvtár különdíját is.
Lilla Sajó Sándor: Vörösmarty szellemé-

EREDMÉNYES
SZAVALÓVERSENY

Házi helyesírási versenyt szervezett iskolánk humán munkaközössége. Huszonhárom tanulónk vett részt a megmérettetésen a 9. évfolyamtól a 12. évfolyamig.
Az első helyezett a 11.d osztályos Zakor Gergő lett, a második helyen holtverseny alakult ki a szintén 11.d-s Kelemen
Kitti és a 11.e osztályba járó Turányi Kitti Nóra között, míg a
képzeletbeli dobogó harmadik fokára a 11.a osztályos Ster
Anasztázia állhatott.
Gratulálunk a helyezetteknek, köszönjük a részvételt a versenyzőknek.
Turányi Kitti Nóra 11.e

PénzSztár

2016/12
hez című versét szavalta.
Szabó Bence (11.c) Losonczy Léna
költőnő különdíjával térhetett haza
Kiss Judit Ágnes: Szó című költeményének előadásáért.
Vári Vivien 10. e osztályos tanuló Sajó
Sándor: Magyarnak születtem című
versének gyönyörű tolmácsolásáért
könyvjutalomban részesült.
Mindhárom tanuló felkészítő tanára
Véghné Tomkó Beáta tanárnő volt.
Gratulálunk a versenyzőknek!

Az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége által meghirdetett
országos rajzpályázat alkotásaiból kiállítás nyílt 2016.
október 20-án Mátészalkán
a Városi Művelődési Központban.
Az "Októberi Tűzvirágok1956" címet viselő összeállítást középiskolás diákok
készítették, ezzel tisztelegve a forradalom hősei előtt.
A legjobb pályamunkák
között láthatjuk iskolánk
tanulója, Szabados Ráhel
11.a osztályos diákunk rajzát, melyet Gérecz Attila:
Örök arcunk című verse
ihletett.
A kép a megnyitón készült.

2016. december 3-án Nyíregyházán a
REVOLUTION DANCE CUP nevű versenyen vettünk részt Mocsár Patrikkal
(10.a), ahol eredményesen szerepeltünk.
Külön korcsoportok és kategóriák voltak. Mi a hip-hop kategóriában indultunk
és első helyezést értünk el.
A versenyen nagyon jól éreztük magunkat, izgalmas volt, sokat lehetet tanulni
más versenyzőktől.
Fanni, Nagy Edit, Török Szilvia. Felkészí- A jövőbeli célunk az, hogy minél többtőjük Csontosné Mezőfényi Mónika tanár- ször eljussunk ilyen vagy ehhez hasonló
nő.
A megyei döntő során a térség legjobb 5 versenyekre.

Hagyományainkhoz híven idén is több
csapat vett részt a IV. Országos Középiskolai Pénzügyi - Gazdasági Versenyen, a
PénzSztáron. Az első két online selejtező
során a 9.d, a 10.d, a 11.d, a 12.d, a 13.b
valamint a 14.b osztály csapatai mérték
össze tudásukat a benevezett, közel 1000
középiskolás csapattal. A fordulók során
számot kellett adnunk gazdasági, pénzügyi ismereteinkről.
Iskolánkból idén először két csapat is
bejutott az október 27-ei Nyíregyházi
Egyetemen megrendezett megyei fordulóba. A Tőzsdecápák (12.d): Balogh Nóra,
Győrfi Klaudia, Kozák Gréta, Máté Vivi- csapata versengett a regionális döntőbe
en. Felkészítőjük Pénzes Zoltán tanár úr. kerülésért. A verseny során pénzügyi,
Az Ászok (13.b): Bulyáki Klaudia, Imre számviteli, adózási valamint biztosítási
témakörökben kellett helytállásunkat bizonyítani. Eredményesen szerepelt iskolánk
mindkét csapata. A Tőzsdecápák IV. helyezést, az Ászok III. helyezést értek el a
megyei döntőben.
Gratulálunk a csapatok tagjainak, valamint felkészítő tanáraiknak. A továbbiakban is hasonlóan eredményes versenyzést
és sok sikert kívánunk!
Imre Fanni 13.b

Lőrincz Klaudia 10.b
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LENGYELORSZÁGI TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS

A Köz-Pont Egyesület által kiírt pályázaton
nyert projekten vehettünk részt Lengyelországban egy 4 fős csapattal. A csapattagok
Csupor Zoltán, Varga Bence, Zsoldos Tamás, kísérőnk Ari Zoltán tanár úr.
A projekt címe: A Lengyel-Magyar barátság
történelme. A projekt két részből állt, először a lengyelek jöttek Debrecenbe, illetve Nyíregyházára, ahol a mi részvételünkkel megismerhették a városokat és a magyar történelmet is. A projektverseny kiírásának egyik feltétele volt, hogy készíteni kellett prezentációt és kisfilmet, melynek a témája az 1956-os forradalom lengyel-magyar közös eseményei.
A második fordulóban a mi kis csapatunk utazott ki Lengyelországba, Lublinba egy hétre. Volt alkalmunk megtekinteni a versenyben
részt vevő lengyel diákok iskoláit, a várost magát és pár múzeumot, amelyek a városhoz kapcsolódó kiállításokkal rendelkeztek. Ezeken
kívül lehetőségünk volt kialakítani személyes kapcsolatokat, megismerni érdekes embereket, megkóstolni a helyi étel-különlegességeket.
Összességében jól éreztük magunkat és örültünk, hogy egy ilyen nemzetközi kiránduláson részt vehettünk, ahol kiemelten fontos volt a
nyelvtudás, mivel minden kommunikáció angol nyelven történt. Reméljük, lesz még alkalmunk ilyen fontosságú és jellegű történelmi
versenyen részt venni és tovább mélyíteni hazánk és más ország baráti kötelékét.
Varga Bence 12.a

EPAM-IT Services 2016

FLL 2016

A Kódolás Hete keretében október 20-án tanulmányi kiránduláson vettek rész iskolánk informatikus tanulói 40 fővel.
A debreceni IT
Services(ICT) és az EPAM
(szoftverfejlesztő) cégeknél jártunk Jágri Ilona és Deme Endre tanárok vezetésével. Az IT Services Kft.-nél több prezentáción keresztül bemutatták a céget, azaz a cég fejlődését,
különböző ágazatait, munkaerőigényét. Sok információt
megtudtunk arról, miért érdemes itt dolgozni. Az előadásokat
követően körbevezettek bennünket az irodákban és a szerverteremben.
Utunk második megállója az EPAM volt. Az irodaház bejárása után uzsonnával (fornetti, üdítő) kínáltak bennünket,
majd két csoportba szerveződtünk. Az egyik csoport egy
webes programozási feladatot kapott (HTML+Javascript),
míg a másik csoport egy elbeszélgetésen vett részt, ahol a
szoftverfejlesztés, ill. a csapaton belüli munkamegosztás,
együttműködés volt az interaktív előadás tárgya. Én a kilencedikesek többségével a webprogramozási feladatban vettem
részt. Egy előre kidolgozott feladatsoron keresztül Névjegygeneráló programot készítettünk. Két fiatal programozó segítette a munkát, ha
valaki elakadt a
megoldási folyamatban. Nagyon
segítőkészek voltak. Ez alatt az idő
alatt éreztem azt,
hogy milyen is
valójában
egy
munkahelyen dolgozni. 1,5-2 óra
alatt szinte mindenki elkészült, így sokunknak volt igazi sikerélménye a délután folyamán. A nap végén elindultunk a
KFC-be (ami mindenkit felvillanyozott), hogy a szellem után
a testnek is megadjuk, ami neki jár. A hazaúton az iskolatársakkal megbeszéltük a nap eseményeit, s úgy tűnt, mindenki
jól érezte magát s hasznosnak találta az IT cégeknél tett gyárlátogatást.
Jónás Cirill 9.b

November 19-én, szombaton nemzetközi robotprogramozó
versenyen (FLL) vettünk részt a Debreceni Agóra Élményközpontban.
Csapatunk, a LegoKings 8 főből állt. Csapatkapitányunk
Szűcs Dávid a 11.a, a csapattagok Lőrincz Klaudia, Lengyel Szilárd a 10.b, Balogh Richárd, Nyíregyházi Marcell,
Szabó Bence a 9.a és Szűcs Vivien, Jászay Gábor a 9.b.
Az FLL, azaz FirstLego League minden évben nagy kihívás elé állítja a versenyzőket. A nevezést követően első
lépésként a versenypályát kell megvásárolni, mely a regisztrációs díjjal együtt 219 €. Ebben az évben a HOYA
ZRT. finanszírozta számunkra a versenyzés lehetőségét.
A National Instruments Kft. a mentorált iskoláinak visszatéríti a regisztrációs díj árát, mely 65 €. A feladatokat felosztottuk egymás között, így már október elején elindult az
Animal Allies projekt a szakköri órákon.
Az idén Állati szövetségeseink, azaz az ember-állat viszonya volt a téma. Ennek megfelelően a pálya és a kutatási
feladat is ezt szimbolizálta. A verseny reggelén egy modulárisan megépített (alaprobot+cserélhető építmények) robottal és egy (angol nyelvre lefordított) prezentációval
indultunk a megmérettetésre. Mindenki nagyon izgult, s az
úton is a prezentáció szövegét gyakorolta.
A versenyen a robotjátékon és kutatási feladat prezentálásán túl értékelték a robotdesign-t, illetve a programozási
megoldást is, valamint kiegészült egy csapatjátékkal a feladatok köre.
A Teamwork során azt pontozzák, milyen gyorsan hajt
végre a csapat egy adott feladatot (az idén poharak egymásra helyezése piramisszerűen – a poharakat nem volt
szabad kézzel érinteni, befőttes gumi és fonal segítségével
lehetett csak mozgatni), illetve hogyan működnek együtt, s
kommunikálnak egymással és a bírókkal.
Fantasztikus napnak lehettünk részesei, melyen nagyszerű
élményekkel gazdagodtunk. A dobogós helyezésért részt
vehettünk a negyeddöntőben is.
A végső eredményünk a különdíj lett, melyet a programozási megoldásunkért (szenzorok nagyszámú használatáért
és összehangolt működéséért) kaptunk.

Jászay Gábor 9.b
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Megyei Sportnapok 2016 – lányok
Iskolánk leánycsapata megnyerte a KÖZPont Ifjúsági Egyesület által kiírt kispályás
labdarúgó tornát Nyíregyházán.
A lányok a Wesselényi Szakgimnáziumban
rendezett tíz csapatos megmérettetésen a nap
során végig meggyőző teljesítményt nyújtva
teljesen megérdemelten nyerték el a serleget.
A döntőnek beillő mérkőzést a három közé
jutásért játszották a mieink, ahol parázs hangulatú találkozón hátrányból fordítva sikerült
megvernünk a sporttagozatos nyíregyházi
Vasvári Pál Gimnáziumot.
A döntőben nem esett gól, végül a lutrinak
számító idegek harca, a büntetőpárbaj döntött, ahol helyén volt a
lányok szíve, és az utolsó körben Szabados Ráhel magabiztosan lőtt
a kapuba, míg a nagykállói Budai játékosának lövését Gergely Boglárka hárította, így nagy örömünkre elhódítottuk a kupát.
Eredményeink:
Csoportmérkőzések: Gépész-Budai Nagykálló 1-1 (Szőke Eszter),

Gépész-Kölcsey Nyíregyháza 4-0 (Szőke Eszter
2, Bihari Nikolett 2), Gépész-Abigél Nyíregyháza
4-0 (Bihari Nikolett 2, Turányi Kitti, Szőke Eszter). A három közé jutásért: Gépész-Vasvári Nyíregyháza 2-1 (Bihari Nikolett 2). Hármas döntő:
Gépész-Szent Imre Nyíregyháza 2-0 (Turányi
Kitti, Bihari Nikolett), Szent Imre-NyíregyházaBudai Nagykálló 0-2, Gépész-Budai Nagykálló 00 (büntetőkkel 6-5 – Turányi Kitti, Turányi Barbara és Szabados Ráhel 2-2 büntetőt értékesített,
sőt kapusunk, Gergely Boglárka is belőtte a hetest). A kupagyőztes csapat tagjai: Gergely Boglárka 9.a, Molnár Vivien 9.d, Turányi Barbara
Anett 10.d, Turányi Kitti Nóra 11.e, Szőke Eszter Anna 9.e, Bihari
Nikolett 13.e, Habinyák Adrienn 14.e, Lőrincz Karola 10.d, Szabados Ráhel 11.a.
Csapatvezető-edző: Plesu Ádám.
Turányi Barbara,
Lőrincz Karola 10.d

Megyei Sportnapok 2016 – fiúk
Iskolánk fiúcsapata második helyen zárta a KÖZPont Ifjúsági Egyesület által
kiírt kispályás labdarúgó
tornát Nyíregyházán.
A Bencs László Szakiskolában megrendezett 18 csapatos kupán a csoportot magabiztosan nyerték a mieink,
ezt követően büntetőpárbajban jutottunk a hat közé,
ahonnan sima győzelem vezetett a hármas döntőbe.
A finálé első mérkőzésének utolsó percében lőtt góllal legyőztük a
Dérit, majd sajnos a nap során egyetlen kapott gólunkkal vereséget
szenvedtünk a nyíregyházi Sipkaytól, a hármas döntő utolsó találkozója döntött a végső győzelemről, ahol a Déri 2-0-ra legyőzte a Sipkayt, így mindhárom csapat 3 pontot szerzett, de a jobb gólkülönbség a dériseknek kedvezett, akik ezzel elhódították a serleget. Mivel
a döntőben hármas körbeverés történt, így a gólkülönbség döntött,
ebben az összevetésben csapatunk a második helyen zárt.
Eredményeink:
Csoportmérkőzések: Gépész-Rákóczi Kisvárda 3-0 (Vass Richárd 2,
Gergely Máté), Gépész-Bencs Nyíregyháza 1-0 (Bégány Martin)
A hat közé jutásért: Gépész-Ady Csenger 0-0 (büntetőkkel 3-1)

A hármas döntőbe jutásért:
Gépész-Bánki 2-0 (Bégány Martin, Vass Richárd)
Hármas döntő: Gépész-Déri Mátészalka 1-0 (Bégány Martin), Gépész-Sipkay Nyíregyháza 0-1, Déri-Sipkay Nyíregyháza 2-0, Az
ezüstérmes csapat tagjai: Vakarcs Imre 13.d, Szabó Norbert 14.c,
Rácz Zsolt 12.e, Gergely Máté 13.b, Vass Richárd 12.e, Bégány
Martin 12.e, Lakatos Erik 11.e, Kiss István Ádám 11.e, Kosztyu
Márk 12.e, Zséder Balázs 12.c.
Edző: Nagy Attila.

KOLLÉGIUMI ESEMÉNYEK

Kukk Jánosné és Vékony Szilárd nevelők a
budai várban lévő Magyarok Házába. Az
interaktív
kiállításon
sok érdekesség várta a
diákokat, kipróbálhattak
jó pár ötletes szerkezetet.
December 5-én este a
Mikulás megajándékozta kollégistáinkat. Ezen az ünnepségen karaoke versenyt tartottunk 3+1 kategóriában. Előre lehetett jelentkezni,
majd a bátor vállalkozók véletlenszerűen kaptak lehetőséget, hogy a
könnyűzene, népdal illetve rock kategóriában bizonyítsanak
(ráadásként voltak rajzfilmslágerek). A szervezők Szakácsné Dancs
Zsuzsanna és Bródi Viktor tanárok voltak.
December 7-én a nyírbátori Bethlen Kollégium által szervezett focitornán, a Mikulás Kupán vettünk részt. Kísérő: Vékony Szilárd volt.
December 14-én karácsonyi ünnepséget tartottunk. Az ünnepi műsort Kukk Jánosné és Vékony Szilárd nevelők állították össze. A
karácsonyi dekorációkat Hutfleszné Varga Katalin nevelővel készítették a diákok.
kollégáinknak és a tanulóknak Kívánunk áldott karácsonyt
és sikerekben, egészségben gazdag új évet!

Gyorsan elröpült az idő az őszi szünettől a téli szünetig. Ilyenkor a
szürke, sokszor borongós időjárás miatt nyomottabb a hangulatunk,
zárkózottabbak vagyunk. A kollégiumban megpróbálunk ezen segíteni különféle változatos programok szervezésével. Még október 12én került sor az immár hagyományos rendezvényünkre, a szüreti
bálra. Sok érdekes és vicces fellépő által felidéztük egy kicsit a régi
szüreti hagyományokat és a sárközi táncok után a többiek is bemutathatták a tudományukat a tánctéren. A szervezők Bánhalmi Imréné
és Szép Tamás nevelőtanárok voltak. Egy héttel később néhány kollégista zenés irodalmi estre indulhatott el Tarné Horváth Szilvia és
Bródi Viktor nevelők kíséretében a városi könyvtárba, ahol a Körömvirág Együttes műsorát nézhették meg.
Az őszi szünet után, november 15-én egy kiránduláson vettünk részt Vásárosnaményban. A Hunor
Étterem feletti Vadász
Múzeum maradandó élményt nyújtott mindenkinek. A világ szinte minden
tájáról összegyűjtött, élethűen preparált vadállatokat láthattunk megszokott környezetükben.
A kísérő tanárok Bánhalmi Imréné, Tarné Horváth Szilvia, Bródi
Viktor, Szép Tamás voltak. November végén kirándulást szerveztek

Turányi Barbara, Lőrincz Karola 10.d

Szép Tamás kollégiumi nevelőtanár
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Fair Play Kupa – őszi selejtező – Nyírbátor
Leánycsapatunk második, egyik fiúgárdánk pedig első helyen végzett
a Fair Play Kupa Nyírbátorban megrendezett őszi selejtezőin. A
Nagy Attila tanár úr irányította együttesek nagyszerűen játszottak a
nap során, így végig versenyben voltak a végső győzelemért. Végül
mindkét csapatunk döntőbe jutott, ahol a fiúk egy góllal nyertek, míg
a lányok egy találattal kikaptak. A két helyezés jó esélyekre jogosít fel
a tavaszi folytatást illetően. Gratulálunk!
Lányok: Csoportmérkőzések: Gépész-Bethlen II. 1-0 (Turányi Kitti)
Gépész-Vadmacskák 3-0 (Turányi Kitti, Bihari Nikolett, Szabados
Ráhel) Gépész-BIG 3-0 (Bihari Nikolett, Turányi Kitti, Szabados
Ráhel) Elődöntő: Gépész-Bethlen I. 1-1 (Bihari Nikolett) büntetőkkel
3-1 (a heteseket Bihari Nikolett, Turányi Kitti és Szabados Ráhel
értékesítette)
Döntő: Gépész-BIG 0-1
A második helyezett csapat
tagjai: Kertész Kinga 12.b,
Szabados Ráhel 11.a, Bihari
Nikolett 13.e, Turányi Kitti
Nóra 11.e, Takács Erzsébet
12.b, Gergely Cintia Katalin
12.e, Izsó Erzsébet 12.f, Ötvös
Enikő 10.b, Patály Antónia 9.f,

Kállay Kupa – Nagykálló
A Mátészalkai Szakképzési Centrum iskoláinak szervezett kispályás
labdarúgó tornát a Kállay Rudolf Szakközépiskola Nagykállóban.
A kupán négy csapat vett részt. Iskolánk két győzelemmel és egy
döntetlennel elhódította a serleget.
A szervezők Vakarcs Imrét választották a torna legjobb kapusának,
míg Vass Richárdot a torna egyik legjobb mezőnyjátékosának.
Eredmények: Gépész-Déri 0-0, Gépész-Bethlen 3-0 (Vass Richárd 2,
Zakor Gergő), Gépész-Kállay 3-1 (Gergely Máté, Bégány Martin,

Karácsonyi
fahéjas csillagok

Papp Dzsenifer 9.f, Rácz Evelin
Sára 9.f
Fiúk: Csoportmérkőzések: Gépész I.
-Csenger Ady 2-0 (Lakatos Attila,
Zséder Balázs), Gépész I.-Deák
Fehérgyarmat 0-1, Gépész I. – Baross Mátészalka 2-0 (Lakatos Attila,
Zsigó Levente). Elődöntő: GépészFavágók (Esze Tamás G.) 0-0 büntetőkkel 3-2 (a heteseket Lakatos
Attila, Zséder Balázs és Szilágyi
Csaba értékesítette) Döntő: GépészAsztalon Villa (Bajcsy Kollégium)
1-0 (Lakatos Attila).
A tornagyőztes csapat tagjai: Garancsi János 11.e, Lakatos Attila
12.e, Soós Dávid 12.e, Gergely Dániel 10.c, Noviczki István 12.e,
Zséder Balázs 12.c, Rácz Vilmos Mór 12.e, Szilágyi Csaba 13.c.
Iskolánknak még egy fiúcsapata nevezett a tornára, a javarészt tizedikesekből álló gárda remekül helytállt, csoportjában a 3. helyen végzett.
Turányi Kitti 11.e, Bihari Nikolett 13.e

Vass Richárd). Kupagyőztes
csapatunk tagjai: Vakarcs
Imre 13.d, Rácz Zsolt 12.e,
Szabó Norbert 14.c, Bégány
Martin 12.e, Vass Richárd
12.e, Gergely Máté 13.b,
Zakor Gergő 11.d, Lakatos
Erik 11.e, Kiss István Ádám
11.e, Kosztyu Márk 12.e.
Edző: Nagy Attila testnevelő.

Hozzávalók/ 5 adag: 250 g porcukor, 3 db tojásfehérje,
500g darált mandula (vagy darált dió), 1 csomag vaníliás
cukor 3 tk fahéj.
Elkészítés: A tojásfehérjéket kemény habbá verjük, majd a
porcukrot kanalanként hozzáadjuk a masszához, miközben
robotgéppel folyamatosan keverjük. A jól összeállt porcukros habból egy tányérba félreteszünk 5 evőkanállal. Ezt
használjuk fel a végén a csillagok megkenéséhez.
A darált mandulát v. diót, a fahéjat, a vaníliacukrot hozzáadjuk a habhoz, és jól elkeverjük, míg egy jól gyúrható maszszát nem kapunk. A tésztát porcukorral beszórt munkalapon

Zakor Gergő 11.d

kb. fél cm vastagságúra kinyújtjuk, és csillagokat szúrunk
belőle.
A kiszúrt csillagokat sütőpapírral kibélelt sütőlapra helyezzük.
Tegyük a 125 fokra előmelegített sütőbe, és süssük 10-12
percig, majd vegyük ki, és mindegyik tetejét kenjük meg a
fennmaradt porcukros tojáshabbal.
Ha kész, tegyük vissza további 5 perce a 125 fokos sütőbe.

Gondoltad volna?
Láng Elizabet, Ördög Anna 10.d
 Cristiano Ronaldo kapta idén az aranylabdát.
 Eminem háromszor bukott meg kilencedikben, mielőtt otthagyta az iskolát.
 Egy tanulmány szerint az emberek hétfőn a legrosszabb kedvűek, és átlagosan 11:30-ig nem is mosolyognak.
 Több katolikus iskolában is kerülik a 666-os szám használatát, például nincs ilyen sorszámú szekrény.
 Egy Metallica által szervezett jótékonysági koncert keretei közt 9 tonnányi ételt gyűjtöttek a rajongók rászoruló gyermekeknek.
 A magyar Youtube legújabb sztárja a 84 éves Ilonka néni, aki fiatalokat megszégyenítve készíti a kihívás, TAG, haul videókat.
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Ha megtalálod a következő szavakat, húzd át és a maradék betűkből
megkapod a megfejtést!
Szavak: karácsony, korcsolya, tarisznya, szánkó, dér, ködös, csizma,
zord, hó, kabát, jég, szép, csomag, szél, só, jégcsap, jer, tűz, húz, ara,
és, dór
Megfejtés: ……………………………….
Készítette: Halász Andrea 12.d
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Köszönjük a cikkek íróinak munkáját! Továbbra is várjuk verseiteket, cikkeiteket, rajzaitokat!

