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éve koptatjuk a Gépész padjait,
Így hát eljöttek a búcsúzás napjai.
Elköszönünk „második otthonunktól”,
És persze „második családunktól”.
Ezek a pillanatok nagyon nehezek,
De a sok szép emléket soha el nem feledem.
Könnyeim hullnak, mint az esőcseppek,
Hiába próbálok erős lenni...
Ez most nem megy.
Bulyáki Klaudia 12.d

A 10.c osztály a kollégium mögött nyárfa ligetet ültetett.

2016. május 20-án ismét „Zöld nap” volt iskolánkban.
Ennek a napnak az egyik versenyszáma a kötélhúzó verseny volt.
További képek a honlapunkon megtekinthetőek.
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12.a

12.b

Osztályfőnök : Csontosné Mezőfényi Mónika

Osztályfőnök: Nyiregyháziné Misley Katalin

Antal Szabolcs, Balogh Georgina,
Dán Tibor, Danó Mária Dzsenifer,
Haga Eliza, Kiss Szabolcs, Kiss Tamás,
Klement Dorina, Kovács Attila,
Lengyel Dániel István,
Nagy Richárd János, Piros Zsuzsanna,
Rádi Abigél Inez, Szabó Beatrix,
Szabó Bettina, Széplaki Sándor Patrik,
Szolnok Norbert János,
Szűcs Henrietta, Vakarcs Imre,
Vakarcs Viktória
„Csak egyszer vagyunk fiatalok,
utána más mentséget kell keresnünk."
(Oscar Wilde)

Andráska Ivett, Balogh Edina,
Bársony Bence, Bartha Márk,
Biró Sándor, Darabánt Réka,
Éles Patrik, Erdős Nóra, Filep Károly,
Filep Norbert, Gergely Dávid,
Grecz Hajnalka, Kapin Tamás,
Katona László, Kosztya Dzsenifer,
Kovács Norbert, Kovács Viktória,
Lóczi Zoltán, Markovics Beáta,
Markovics Dávid, Maticsák Dániel,
Miksi Dorottya, Nagy Noémi,
Radács Kitti, Szász Tamás,
Tisza Dániel

12.d

12.c

Osztályfőnök: Vékonyné Kovács Judit

Osztályfőnök: Szűcsné Kerti Éva
Fodor Ádám Zsolt, Gergely Bertalan,
Gergely Szabolcs, Jablonkai István,
Jakab Balázs, Juhász Attila,
Kálmándi Gergő, Karmacsi Marcell,
Katona Dávid, Katona István,
Király Máté, Kósa Norbert Béla,
Lakatos Gergő Gyula,
Lévai Tamás, Orosi András,
Polyák László, Sápi Tihamér,
Sváb Roland, Tisza Máté,
Tóth Szabolcs, Tóth Zoltán Péter

Barkasz Gyula, Bulyáki Klaudia,
Cseh Dalma, Imre Fanni,
Kincs Attila, Kiss Beatrix,
Kondor Barbara, Kondor Bettina,
Kónya Kitti, Lakatos Fanni, Nagy Edit,
Samu Viktória, Szűcs Alexandra Dóra,
Telegdi Emese Mária, Török Szilvia,
Tóth Dorottya,
„Nézz vissza most egy percre, nézz az útra
Zékány Enikő Dzsenifer
Nézd meg, mit tett, mit alkotott a munka,

„Megtanultam, hogy mindenki a
hegytetőn akar élni anélkül, hogy
tudná, a boldogság a
hegyoldal megmászásában
rejlik.”
(Gabriel García Márquez)

Nézz vissza…aztán ismét csak előre
S indulj tovább az alkotó jövőbe.”
(Kiss Jenő)

12.f

12.e

Osztályfőnök : Úrné Szűcs Éva Ivett

Osztályfőnök: Sukta Erzsébet
Boros Csaba, Bulyáki Csaba,
Deres Réka, Éles Martin,
Gergely Máté, Jakab Edina,
Katócz Bettina,
Kiss Szabolcs Zsigmond,
Kozma István Richárd,
Lőrincz Petra, Nyövedi Sándor,
Pethő Gábor, Repelik György Péter,
Sváb Péter, Szabó Dominika,
Szabó Dóra, Szabó Klaudia,
Szilágyi Csaba, Szőke Gréta,
Tisza Márk Levente,
Torhán Marcell Patrik,
Tóth Dzsenifer, Tóth Mónika Viktória,
Vánczku Attila Áhim, Varga Attila,
Varga Vivien, Vass Fruzsina

„Az élet viharaival szemben
olyan légy, mint a madár, amely
ha a fát kivágják alóla, nem a
mélybe zuhan, hanem a magasba száll…”
(Eötvös József)

Berki Evelin, Budai Szimonetta,
Deák Dóra, Deák Mercédesz,
Farkas Dzsenifer, Fekete Míra,
Gaál Nikolett, Havacs Evelin,
Huzrik Andrea, Jánszki Csilla Katalin,
Juhász Alexandra, Kertész Edina,
Kiss Fanni, Kovács Szilvia, Pályi Edina,
Petrucz Fanni, Porkoláb Adrienn,
Sarkadi Fruzsina, Sarkadi Vivien,
Szabó Regina, Szabó Vivien,
Szegedi Bettina, Szűcs Molli Bernadett,
Tóth Anita, Vári Dalma,
Veres Alexandra

„Összezárt, hogy kívül voltunk
mindenen.
Különböztünk, de mindig
egyformán.
Nem értettük, mi van és nem
tudtuk, hogyan, de
összetartoztunk mindannyian.”
(Balázs Fecó)

„Egyetlen ismeret van, a
többi csak toldás,
Alattad a föld, fölötted az
ég, benned a létra.”
(Weöres Sándor)

12.g

Osztályfőnök: Szemánné Bulyáki Ildikó

Nagy József igazgató úr ünnepi beszéde

Horváth Judit,
Horváth Nikoletta,
Kicska Tibor, Király Melinda,
Kovács Tamás, Lemák Barbara, Mátyás Alexandra,
Szántó Sándor, Szolnoki
Anikó, Szolnoki János, Ujfalusi Ádám, Varga Dóra
"Soha le nem mondani
Soha el nem csüggedni
Ha kell mindig újra kezdeni."
(Kossuth)

Közreműködött iskolánk énekkara

BALLAGÁS 2016

Köszöntőt mondott Rostás János úr a
Mátészalkai Szakképzési Centrum főigazgatója
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Végzős angol versenyzőink mondták
- When I entered here 4 years ago, I was just a kid. Now, after 4 years, I feel,
I have grown up. (Dorottya Tóth)
- I learned a lot. I can speak to foreign people very well, thaks to the English
lessons and competitions.(Attila Kincs)
- During this four years we made a lot of new friendships. I am so glad why
we had a great community.(Fanni Imre)
- I didn't know anyone when I came here but now we have become friends.
Today is school tomorrow is a new chance.(Szilvia Török)
- I live throrough a lot of happy moments with calssmates. Keep stranger and
just do it. (Edit Nagy)
- I stood in front of a big choose four years ago.: Where I go to I decided well
because I made new frinds and a lot of experiences.(Alexandra Dóra Szűcs)
- During the four years I took part in competitions. I learned a lot from them
and had a lot of experiences.(Bettina Kondor)
- These four years were good impression on me. I became more diligent and
assertive.(Dalma Cseh)

www.gepeszeti.hu

My Dear,
4 év minden angol versenyén elindultak, amin csak lehetséges: OKTV, Nemzetközi Fox
Angol verseny, Play and Win Országos Levelezőversenyek 3- és 5 fordulós versenyei,
Karácsonyi- és Húsvéti Egyfordulós versenyek-s mindenhol csodálatosan szép teljesítményt
nyújtottak! Nincs még egy ilyen nagyszerű, kitartó, összetartó kis szeretet-közösség, mint a
12. d. osztály angolos csapata.
Köszönöm Nektek ezt a csodálatos 4 évet, amit együtt küzdöttünk, versenyeztünk, tanultunk végig!
Köszönöm Nektek azt a díjat, melyet Nélkületek, soha nem kaphattam volna meg…
Köszönöm, hogy nem adtátok fel, hogy fáradtságot, fájdalmakat, bajokat leküzdve, becsülettel helytálltatok! Kívánom, legyen örömötök, sikeretek mind az érettségi-, ill. nyelvvizsgán, mind a továbbtanulásotokban és az életetekben egyaránt.
Legyen Rajtatok Isten gazdag, bőséges áldása! With lost of love: Mária Koleszár

- I made lots of new friends and I had many experiences during these 4 years.
(Emese Telegdy)
- The competitions were exciting for me. I loved working in teams. I learnt a
lot of things from the competitions. (Enikő Zékány)

- Regular study brings its fruit. Do competitions if you can because the competitions got the people close to each others.(Barbara Kondor)

ANGOL VERSENYEREDMÉNYEK
Tanulóink a 2015/16-os tanévben is részt vettek a Play and Win Országos
Angol Nyelvi Levelezőversenyeken. Iskolánkból az ötfordulós versenyen
(egész éves verseny) tanulóink az alábbi helyezéseket érték el:
112 csapatból, Junior kategóriában Pillingné Gégény Edina tanárnő felkészítésével:
1. csapat: Gacsályi Lili, Harcsa Gergely, Várkonyi Balázs (9.a): 27. helyezés, 2. csapat: Sikesdi Bence, Szabó Bence, Veres Domokos (9.a): 42. helyezés.
Koleszár Mária tanárnő diákjai: 1. csapat: Hady Viktória, Végi Petra (11.f):
55. hely, 2. csapat: Mogyoróssi Anna, Oláh Alexandra, Patály Bianka (11.f):
57. helyezést értek el.
Az egyfordulós Spring in Britain című versenyen elért eredményeink:

Junior kategóriában 65 csapatból: 1. csapat: Mogyoróssi Anna, Oláh Alexandra, Patály Bianka (11.f): 43. hely, 2. csapat: Bakos Zoltán, Erdős Márk,
Patály Bianka (11.f): 44. helyezés.
Teens kategória 20 csapatból: 1. csapat: Tóth Dorottya, Kincs Attila, Telegdi Emese, Zékány Enikő: 11. hely, 2. csapat: Kondor Bettina, Nagy Edit
Szűcs Alexandra Dóra, Kondor Bettina (12.d): 16. hely, 3. csapat: Imre
Fanni, Cseh Dalma, Török Szilvia, Kondor Barbara (12.d): 17. helyezést
értek el.
Gratulálunk! A következő tanévben is sok sikert kívánunk!
A verseny résztvevői oklevelet kapnak a szervezőktől, melyet a tanévzárón
adunk át. Congratulation to Everybody! Thanks for Our Time, Energy,
Attention very much!

OTP pénzügyi vetélkedő

Gépírás-verseny

Iskolánkban újból megrendezték az OTP Bank által szervezett pénzügyi vetélkedő első fordulóját. 5 csapat vett részt (9.d, 10.d, 11.d,
12.d, 13.d) a versenyen, ahol pénzügyi ismereteikről kellett számot
adniuk.
Szoros volt a küzdelem az utolsó
kérdésig, de a 12.d osztály csapata a
"Bank Ászok" került ki győztesen.
A csapat tagjai: Barkasz Gyula, Imre
Fanni, Szűcs Alexandra Dóra és Török Szilvia.
Ezzel ők jutottak tovább a megyei
döntőbe, ahol további két csapattal
fogják összemérni tudásukat.

Iskolánk tanulói ismét versenyeztek a Teöreök Aladár Országos
Gépíró Versenyen, melyen a feladat egy összefüggő szöveg másolása 10 percig.
A szöveget on-line kapták a tanulók, és megírása után azonnal
feltöltődik az internetre. A versenyre 22 tanuló nevezett.
Mindenki értékelhető, sikeres versenymunkát írt, a legjobban teljesítők a következők: Ifjúsági II. kat. (haladó): Gulyás Dávid
(13.b) 19. hely 3705 leütés, Ifjúsági II. kat. (kezdő): Gyérmán
Brigitta (13.f) 3. hely 3501 leütés, Tóth Renáta (13.f) 5. hely 3401
leütés, Tisza Alexandra (13.e) 9. hely 3200 leütés.
Tanuló II. kat.: Zakor Gergő (10.d) 14. hely 3181 leütés, Tóth
István (10.d) 16. hely 3177 leütés.
Idén szövegszerkesztés kategóriában is indultak tanulóink:
A legjobbak a 14. e osztályos tanulók közül Ifjúsági I. (haladó)
kat.: Darvai Alexandra 15. hely, Vadon Bettina 19.h., Harsányi
Daniella 20.h. A szövegszerkesztő pontszerzésben valamennyi
versenyző eredménye alapján iskolánk a 8. helyen áll a 17 iskola
közül. Az országos gépíró-versenyen valamennyi sikeres versenyző eredménye alapján a 8. helyet szereztük meg a 43 középiskola közül.
Gratulálunk minden versenyzőnek, mindannyian túlteljesítették a
kötelező leütésszámot és ezen a téren is továbbvitték iskolánk jó
hírnevét. A felkészítő tanárok Szabó Ágnes és Láposiné Kiss Judit
voltak.

Rajz: Havacs Evelin 12.f

Rajz: Lakatos Fanni 12.d

Imre Fanni 12.d

Pál Vivien 10.d

A természettudományi munkaközösség az idei tanévben is meghirdette projektversenyét, amelynek témája a „Levegő” volt.
A versenyre 17 csapat jelentkezett 3-3 fővel.
Az I. fordulóban plakátot készítettek, a II.-ban a témával kapcsolatos tudásukról adtak számot a résztvevők. A 8 legjobb csapat
Power Point bemutatót tartott. Az előadások igen színesek, változatosak voltak. A diákok szívesen vesznek részt az effajta megmérettetésben. A helyezettek a ballagáson illetve a tanévzáró ünnepségen könyvjutalomban részesülnek.
Az idén is volt matematika háziverseny egy őszi, illetve egy tavaszi fordulóval. 117 tanuló jelentkezett, a 9.-10.-11. évfolyamról.
A helyezettek itt is a tanévzárón lesznek kihirdetve.

2016. április 22-én Szabó Istvánné
tanárnővel a 12.d osztály, Plesu
Ádám tanárúrral a 12.b osztály tanulói részt vehettek az Alapfokú Művészeti Iskolában megrendezett kerámia- és festmény-kiállításon.
A tárlatvezetés során iskolánk, valamint a társintézményekben tanult
volt diáktársaink alkotásait tekinthettük meg.
A kiállításon mindenki megtalálhatta
a számára legjobban tetsző tájképet, portrét, vagy
kerámiát.

Imre Fanni 12.d

www.gepeszeti.hu

A Mátészalkai Szakképzési Centrum Déri Miksa Szakképző Iskolája és Gépészeti Szakközépiskolája közös pályázatot nyert „A megmaradás esélyei Székelyföldön és Szatmárban” címmel.
Április 19-22. között került sor az első látogatásra, amikor az erdélyi diákok 25 fős csoportja érkezett hozzánk.
2016. április 19-én este érkeztek vendégeink. A fárasztó út után a
napot vacsorával zártuk, majd mindenki elfoglalta helyét a Baross
Kollégiumban. Szerdán reggel legelső utunk a Carl Zeiss Vision
Hungary Zrt-be vezetett, ahol láthattunk egy prezentációt a cégről,
majd teljes körű gyárlátogatást tettünk. Következő állomásunk egy
kárpitosüzem volt, itt megismerkedhettünk a gyártás lépéseivel és
különböző formáival. Még másik két kft-t is meglátogattunk, ahol
hasonló profilt mutattak be. Később egy kellemes ebéd mellett
beszélgetünk, illetve a kollégium területén sétáltunk, majd a nyírbátori Sárkány Fürdőben töltöttük a délutánt. Később értünk haza,
mint azt terveztük, így a művészeti iskola megtekintése elmaradt,
de sikerekben gazdag élményekkel zártuk a napot, mivel vendégeink megismerték Mátészalka egy részét és különböző álláslehetőségeit.
Csütörtökön első állomásunk a Gépészeti Szakközépiskola volt,
ahol Nagy József igazgató úr köszöntője után a LegoKings szakkör
bemutatta találó és szórakoztató építményeit. Nagyon tetszett vendégeinknek a
Túró Rudi adagoló automata. Ezután
lehetőségük volt megkóstolni a terméket
is. Megismerkedhettek a diákok az iskola
számítógépes termeivel és a műhellyel.
Sokat beszélgettünk ezen idő alatt, és
megosztották velünk azt, miért szimpatikus számukra iskolánk.
Napunk ekkor még nem ért véget, számos színes program várt még ránk. Többek között iskolalátogatást tettünk a Déri
Miksa Szakközépiskolában, ahol a lá-

Csíksomlyói búcsú
Ember volt, ameddig a szem ellát
2016. május 12-én indultunk a Határtalanul pályázat segítségével
Erdélybe, egy 45 fős csoporttal. Reggel 7 órára volt az indulás kitűzve, a csomagok elhelyezése és az iratok ellenőrzése után elindultunk. Miután átléptük a határt, az első megálló Zilahon volt, ahol
megnéztük Fadrusz János alkotását, a főtér végében álló Báró Wesselényi Miklós, az árvízi hajós szobrát, ami földosztás közben ábrázolja a nagy reformkori politikust. Elsétáltunk Ady Endre egykori
iskolájába, amit azóta róla neveztek el, végül a 13. századi Református templomhoz.
Második megállónk Marosvásárhelyen volt, ahol a nevezetességek
megtekintése után egy ideig szemlélődtünk a kirakodó vásárban is.
Este 9 órakor értünk a szállásunkra a testvériskolánkba, Szentegyházára. Baráti fogadtatásban részesültünk, vacsoráztunk és elfoglaltunk szobáinkat.
A második napon a szállásadó iskolát térképezhettük fel, ahol az
Iskolamúzeumot láthattuk. A következő megálló Szejkefürdő volt,
itt a legnagyobb székely, Orbán Balázs sírhelyéhez sétáltunk fel a
dombra 14 székely kapun keresztül. Majd városnézés következett
Székelyudvarhelyen, amit egy jeges eső fejeztetett be. Hogy felmelegedjünk, a buszon csurom vizesen egy jót énekeltünk.
Vacsora után a fiúk még nem voltak elég fáradtak, ezért a tornateremben mezítlábas focimeccset szerveztek, ahol mi, lányok, a tanárnőkkel karöltve lelkesen szurkoltunk. Harmadik napon elindultunk a csíksomlyói búcsúba.
Hosszú és lassú buszozás után
gyalog vágtunk át a városon,
majd célba vettük a kis-Somlyó
hegyet.
Egy kissé fárasztó gyaloglás után
letáboroztunk egy szabad területen, és végighallgattuk a misét,
majd a végén elénekeltük a tömeggel a magyar és a székely
Parajd-Sóbánya
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nyok kipróbálhatták a varrást, szép
könyvjelzőket
készítve, a fiúk
pedig egy számítógépes szimulátor
segítségével
a
hegesztést. Akinek
jól ment, utána
élőben is hegeszthetett.
A közös ebéd
alkalmával sokat
meséltek hazájukról illetve arról, mennyivel másabb ott minden,
mint itt. Mindezek után Szatmári Túrát tettünk. Előtte néhány szót
ejtettünk az adott hely nevezetességéről és a tudnivalókról. Legelsőnek Kocsordon a Székely Hadosztály emlékművet tekintettük
meg, itt közös képek is készültek. Utána Túristvándiban álltunk
meg, betekinthettünk a vízimalom belsejébe és működésébe egyaránt. Végül Tarpán a száraz malmot láthattuk egy kis szórakozással egybekötve, ahol a lovak helyett mi forgattuk a kerekét.
A nap végén vendégeink egy csodás néptáncot mutattak be nekünk
a Művészeti Iskolában. Számunkra az volt a fontos, hogy megmutassuk nekik, miért is jó itt élni. Beszélgettünk, megismerkedhettünk egymás hagyományaival, így ez a pár nap lehetőséget adott
arra, hogy más embereknek is bemutathassuk a szatmári különlegességeket.
Beszélgetéseinkből kiderült számunkra,
hogy tetszett a külhoni diáktársainknak az
itteni kirándulás.

Kardos Evelin,Varga Albert (11.a)

himnuszt. Lefelé haladva az árusoktól enni- és innivalót, valamint
ajándéktárgyakat vásároltunk.
A következő napon meglátogattuk
a parajdi sóbányát. Érdekes volt
számunkra, hogy hosszan kellett
lefelé buszozni a hegy mélyére. A
végső, 120 m-es mélységet falépcsőkön értük el. Ott egy érdekes
terem fogadott bennünket, pihenésre, játékra, egészséges sós
Zilah-Ady Endre Gimnázium
levegő belégzésére alkalmas terekkel. Egy órát töltöttünk a mélyben, majd délután Korondon szabad
program volt, így mindenki vásárolhatott az árusoknál.
Hétfőn reggel, indulás előtt megkoszorúztunk Gábor Áron mellszobrát az iskola udvarán, majd Tamási Áron sírját, Farkaslakán.
Hazafelé megálltunk Kolozsváron, és számos nevezetességet, köztük Mátyás Király szobrát és szülőházát is megnézhettük. Nem
messze ettől található a Mátyás király utcában Bocskai István szülőháza, amely műemlék épület. Most a Sapientia Erdélyi Magyar
Tudományegyetem egy 2000-ben alapított magyar tannyelvű romániai magánegyetem. Az egyetem kolozsvári, marosvásárhelyi és
csíkszeredai helyszínnel működik. Még egy pihenővel este hét
órára visszaérkeztünk Mátészalkára, ahol már mindenkit vártak a
szüleik.
Fáradtan, de rengeteg élménynyel tértünk haza!
Remélem, máskor is eljutok
még ezekre a szép helyekre!

Kardos Evelin 11.a

www.gepeszeti.hu
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Tantestületi kirándulás Erdélyben
Április első heteben nehány kőllegá ázzál á keressel főrdult hőzzám, hőgy szervezzek egy tántestuleti kirándulást. Szívesen vettem keresuket, májd rővid gőndőlkődás után fejben meg is terveztem áz utvőnálát. Tudván, hőgy á kőllegák erdelyi kirándulásuk sőrán Szekelyfőldre látőgátnák, egy kőzelebbi, számukrá
ismeretlen, ám ánnál csődálátősább táj látványát szerettem vőlná megősztáni veluk. Márámárősszigetre, válámint kőrnyekere
szerveztem áz egynápős kirándulást, áhővá mindig szívesen
terek visszá, hiszen szulőhelyem, áhől gyermekkőrőmát tőltőttem.
Április 9-en, kőrán reggel 32 fővel, győnyőru nápsutesben elindultunk Erdelybe, áhől elsőkent á világőrőkseg reszet kepező
Száplőncái Vidámtemetőt szemleltuk meg, melyben fáből fárágőtt, színes kepekkel es gyákrán humőrős sírfelirátőkkál díszített fejfákát állítánák áz elhunyták sírjáinál.
Ezt kővetően Márámárősszigetre látőgáttunk, áhől másfel őrát
tőltőttunk á Bőrtőnmuzeumbán, mely meltő emleket állít á kőmmunizmus áldőzátáinák. Megtekinthettunk cellákből kiálákítőtt
kiállítőtermeket, főtőkiállításőkát,
plákátgyujtemenyeket,
eredeti
berendezesi tárgyákát, kínzőtermeket es egy őrszőbát. Itt rábőskődőtt tőbbek kőzőtt Mártőn Árőn
puspők is. Kővetkező uticelunk
Bárcánfálvá vőlt, áhől lenyugőző
látványt nyujtőtt számunkrá Márámárős legjelentősebb fá epuletegyuttese, á Barcanfalvi Kolostor,
mely á regiő fáepíteszetenek állít
emleket.
Utőlső állőmásunk á Gutinhegyseg lábánál tálálhátő vízre
epult pisztrángős etterem vőlt,
áhől á frissensult pisztráng mellett megkőstőlháttuk á táj jellegzetes etkeit is, tőbbek kőzőtt áz istenien elkeszített puliszkát,
válámint á kulőnbőző csőrbákát.

Házáindulásunkkőr á győnyőru nápsutesből íteletidő kerekedett,
így áz igencsák szerpentines Gutin-hágőt esőben, májd hőbán
hődítőttuk meg. Á kőllegák visszájelzeseiből bátrán kijelenthetem, hőgy mindenki számárá egy felejthetetlen, elmenygázdág,
nápőt nyujtőttám, ámi igázán nágy őrőmmel tőlt el!
Mivel tőbb kőllegá nem tudőtt reszt
venni más elfőgláltság miátt ezen á
kirándulásőn, es igeny mutátkőzőtt
egy ujább megszervezesere, így 2016.
május 16-án 70 fővel indultunk Erdelybe. Ellátőgáttunk á kőltői Telekikástelybá, megtekintettuk Petőfi
sőmfáját, májd betertunk egy imárá á
felsőbányái Nágybőldőgásszőny Plebániátemplőmbá. Á Suiőri turistákőzpőntbá látőgáttunk, áhől felvőnő
segítsegevel lehetősegunk vőlt tengerszint felett 1000 m mágásből csődálni á táját, válámint elfőgyásztáni
ízletes ebedunket – "miccset", csőrbát, frissen grillezett pisztrángőt. Bízőm ábbán, hőgy egy ujább felejthetetlen elmenyben vőlt
reszuk á kirándulőknák!
Baloghné Farkas Rosemarie tanárnő

KOLLÉGIUMI ESEMÉNYEK
Április hónapban is bővelkedtünk eseményekben. Április 11. és 15.
között 32 fő vett rész egy felejthetetlen élményeket nyújtó kiránduláson Erdélyben a Határtalanul program keretein belül. Kísérőjük
Kukk Jánosné tanárnő és Vékony Szilárd tanár úr volt. Április végén nagy örömmel vendégeltük meg az Erdélyből idelátogató diákokat. A kollégiumi ünnepségen elénekeltük a himnuszokat, és
szendvicsekkel, üdítőkkel, túró rudival vártuk a Szatmár körútról
visszatérő, fáradt tanulókat, kísérőiket. Későbbi elmondásuk szerint
igencsak meghatotta őket a meglepetés.
Április 20-án rendeztük meg a végzősök búcsúestjét. Feldíszítettük
az ebédlőt, néhány vicces jelenet után pedig a végzősök régi-új
képeit vetítettük. Bizony nem egy nagydiák szemében láttunk
könnycseppeket megcsillani. Nóra nénié az érdem, hogy összekovácsolta és bátorította a csapatot. Másnap Vékony Szilárd tanár úr
vitt el néhány lelkes horgászt azzal a nem titkol céllal, hogy halat is
fognak. Ez többé-kevésbé sikerült is, így gyermeknapon, amit má- nagyon jó hangulatú, sportos délután volt.
jus 25-én ünnepeltünk meg, halászlé főtt belőle.
Május 10-én 20 fős csapatunk tett biciklitúrát Nyírbátorban, ami
Szép Tamás kollégiumi nevelő

(Szabó Máté 10.c)

Rajz: Kovács Norbert 12.b

A 10.c osztály Budapestre kirándult.
A kétnapos út során ellátogattunk a Parlamentbe és megtekintettük a Parlamenti
Múzeumot, mely igen szép és látványos,
mindenkinek ajánljuk.
A délutáni pihenőidőben sétát tettünk a
Margitszigeten. Másnap megtekintettük a
Budai várat, ahol láthattuk az őrségváltást is.
Élményekben gazdagon tértünk haza és
már várjuk a jövő évi osztálykirándulást.
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A Robotika szakkör hírei
KIÁLLÍTÓKÉNT: Az elmúlt félév sor án a fő hangsúly egy
Túró Rudi Automata megépítésén, majd továbbfejlesztésén volt,
mellyel több rendezvényen kiállítóként is megjelentünk a legót, a
robotikát, illetve a Pöttyöst kedvelők körében. Projektünket a Friesland Campino vállalat támogatta Pöttyös termékekkel, csomagolóanyagokkal és egyéb promóciós ajándékokkal (pendrive-ok, füzetek, sálak). A két kétnapos rendezvényen a debreceni NI cég meghívott mentorált iskolájaként voltunk jelen, ahol a szállást és az
ellátást a rendezvényszervező cég biztosította.
Kiállítóként sok mindenre figyelnünk kellett a termékfejlesztésen
kívül: megjelenés (automatánk több részegységből áll, de a megjelenésben az egységet – és a terméket - kell sugallnia), termékismertetés (angol nyelven is) szóban, nyomtatásban és prezentáció formájában, kapcsolat a látogatókkal, s ki gondolná, de a csomagolás,
szállítás, a termékek tárolása (hűtése) is megoldandó feladat volt.
Nagy élmény számunkra, hogy saját fejlesztésünkkel (ötletünkkel,
munkánkkal és a támogatóink segítségével) egy kis jókedvet viszünk a kiállításokra, mindamellett, hogy a mechatronikai megoldások felkeltik az érdeklődők kíváncsiságát: jé, akár ezt is lehet legorobotból…?J (Varga Bence, Csupor Zoltán 11.a, Szűcs Dávid
10.a, Lengyel Szilárd és Lőrincz Klaudia 9.b a projekt kivitelezői
Ari Zoltán tanár úr irányításával)
VERSENYZŐKÉNT: Nagy örömmel veszünk részt programozói
versenyeken is, ahol azonos feltételek mellett indulnak a csapatok
(laptop+adott konstrukcióban, előre megépített robotok), a főszerep
így a programozásnak jut.
Minden versenyfeladat
igazi kihívás és kreatív
csapatmunka, ahol az idő
szorításában kell a legjobb formánkat hozni.
Az idén a BÁNKI Országos Programozói Versenyen egy új formációban
(Szűcs Dávid 10.a, Lengyel Szilárd és Lőrincz
Klaudia 9.b) az 5. helyen

A Szakmák Éjszakája
2016. április 15-én 18-22 óráig rendezték meg országosan a szakmák éjszakáját, melyhez iskolánk is csatlakozott. Különböző programokkal vártuk az
érdeklődőket. Az egészségügyi szakképzés programjai között volt vérnyomásmérés, vércukormérés, csecsemőgondozás ismeretei, egészséges életmód/
testtömeg-index meghatározása.
A gépész szakos képzésen belül megismerkedhettünk a műhelyben folyó munkákkal, láthattuk a CNC gépeket működés közben, illetve kipróbálhattuk a mérőeszközöket. A közgazdasági képzésből
ízelítőt kaphattunk tízujjas vakírással
készített levélszerkesztésből, ismerkedhettünk a könyveléssel, titkári evolúció
címmel betekintést nyertünk a 19. sz.
végétől napjainkig bemutatott iroda fejlő-

végeztünk az induló 20 csapatból.
LEGOGYÁR: Augusztus 8-án, hétfőn gyárlátogatásra készülünk
a nyíregyházi LEGO-hoz. Ha szeretnél velünk tartani, keresd Jágri
Ilona tanárnőt!
Jágri Ilona tanárnő

ESEMÉNYNAPTÁR:
2016.03.18-19. Science No Fiction Tudományfesztivál Kölcsey Központ Debrecen (kiállítás)
04.15. Informatikai Szakmai Nap és Szakmák Éjszakája
04.19. Országos Legorobot programozói verseny
Óbudai Egyetem Bánki Műszaki Kar
04.21. Erdélyi testvériskolai látogatás (bemutató)
04.22-23. World Robot Olympiad és
LabView programozói verseny
Sporttudományi Központ, Debrecen (kiállítás)

désbe, titkári képzésbe. Informatikából láthattuk a Legorobot működését, hálózatműködés tervezését, rendészeti
képzésből pedig ízelítőt kaphattunk a különböző fegyverhasználatról.
Iskolánkban 23 programon
vehettek részt a látogatók, és
örömünkre sokakat érdekelt az
intézményben oktatott szakképzés. A Szakmák Éjszakájának jelmondata: „PRÓBÁLD
KI, CSINÁLD MEG, ISMERD MEG!”
Ugyanezen a napon rendezték meg iskolánkban reggel 8 órától a II. Informatikai napot, melynek előadásait ismét nagy érdeklődés kísérte.
Mindkét programról bővebben a
www.gepeszeti.hu oldalon.
Harangozó Petra, Vékony Gréta 10.d

Rendőrnap

2016. április 23-án ismét meghívást kapott
iskolánk az Országos Rendőr- és Tűzoltónapra. A rendészeti képzésben résztvevő
diákok közül 23-an indultunk útnak az iskola elől hajnal fél 4-kor kísérőinkkel,
Véghné Tomkó Beáta tanárnővel, Kosztyu Miklós tanár úrral és Izsó János főhadnaggyal. A rendezvény helyszíne Budapest Városliget volt.
Az autópályán haladva a buszon nagyszerű volt a hangulat. Minden diák kapott
előre csomagolt reggelit, melyet az Országos Rendőr-főkapitányság biztosított
számunkra, kaptunk még baseball sapkát, melyen az Országos Rendőr– és Tűzoltónap felirat volt, illetve egy tornazsákot és egy tollat. 8 óra körül érkeztünk a
helyszínre, nagy volt a tömeg, az ország minden tájáról érkeztek rendőriskolások.
Az időjárás kedvező volt, ezért szívesen sétáltunk a különböző rendezvények
között. Kipróbálhattuk a különböző rendőri eszközöket, többet között a rendőrbotot, beülhettünk a tankba és a rendőrautóba is. Nagy érdeklődéssel vártuk a lovas
bemutatót. A lovak nagyon szépek és engedelmesek voltak, gazdáik pedig képzettek és odafigyeltek lovaikra. Tanúi lehettünk még egy látványos leánykérésnek is.
Szinte észre sem vettük és elérkezett az ebédidő. Az ebédünk igazán finom volt,
melyet szintén a rendőrség biztosított. Nagyon örültünk a végén a fagyinak.
A 2-3 órás szabadprogram után indultunk haza. A buszon előre elkészített uzsonnát kaptunk, mely szintén bőséges volt. Késő délután érkeztünk Mátészalkára.
Mindenki nagyon jól érezte magát, ez egy igen nagy és maradandó élmény volt
mindannyiunk számára.

Turányi Kitti 10.e
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Juhász Imre emlékérmes
tanulónk

Iskolánk alapítványa ettől a tanévtől kezdve minden ballagáson odaítéli a „Juhász Imre Jó tanuló - jó sportoló” Emlékérmet az arra érdemes diáknak.
A korábbi kiváló testnevelőnkről, Pro Urbe díjas edzőnkről
elnevezett díszes kitüntetést olyan tanuló érdemelheti ki, aki
mind a tanulásban, mind a sportban élen jár és példát mutat
iskolánk közösségének. Ebben a tanévben a Mátészalkai
MTK U19-es labdarúgója, Szász Tamás 12.b osztályos
tanuló lett a díjazott, aki négy éven keresztül 4,9-es tanulmányi átlagot produkált, így méltán érdemelte ki az első
ízben kiírt díjat. Gratulálunk!
Szintén a ballagáson vehették át a Mátészalkai MTK végzős labdarúgói a serlegeket és az emléklapokat. Ezúttal hét végzős sportolója van az egyesületnek:
Vakarcs Viktória (12.a), Kiss Tamás (12.a), Vakarcs Imre (12.a), Biró Sándor
(12.b), Filep Norbert (12.b), Szász Tamás (12.b), Gergely Máté (12.e).

www.gepeszeti.hu
Iskolánk 12.b és 12.d osztályának tanulói rendhagyó
múzeumpedagógiai foglalkozáson vehettek részt a
Szatmári Múzeumban. Az esemény keretein belül
megismerkedhettek a Mátészalka nevezetességének
számító egyedülálló szekérgyűjteménnyel, vetélkedőn
mérhették össze tudásukat a város nevezetességeiről,
megtekinthették a város legrégibb és legszebb utcáján,
a Kossuth utcán található műemlékeket, előadást hallhattak Mátészalka történetéről.
Az előadás nagymértékben segíti az érettségire való
felkészülést, hiszen mind magyar nyelv és irodalomból, mind idegen nyelvből is van Mátészalkáról szóló
tétel a szóbeli vizsgákon.
A két osztályt Szabó Ildikó és Plesu Ádám kísérte el a
múzeumba. Köszönet Dr. Cservenyák Lászlónak és
Farkas Juditnak a szíves vendéglátásért és a kiváló
idegenvezetésért.

Kis híján bravúr a Fair Play Kupán

Amatőr játékosokból álló csapatunk április 4-én vett részt a Fair Play Kupa tavaszi körzeti selejtező tornáján. A fiúk kitettek magukért, hiszen csoportjukat magabiztosan nyerték, majd az elődöntőben nagy csatában múlták felül a csengeri Ady ’A’ csapatát.
A döntőben az Esze Tamás Gimnázium Favágók névre hallgató gárdájával mérkőztünk,
ahol nem született gól a rendes játékidőben, végül büntetőkkel a gimisek nyertek, így
összesítésben ők, és a végül 3. helyen záró csengeriek jutottak a megyei döntőbe.
Csapatunk tagjai: Szilágyi Csaba (12.e), Takács Tibor (11.e), Sváb Péter (12.e), Zséder
Balázs (11.c), Zakor József (11.c), Vajas Bence (11.c), Biró László (13.d), Rácz Vilmos
(11.e), Lakatos Attila (11.e), Zsigó Levente (11.e). Testnevelő: Nagy Attila tanár úr.

Sarka Mónika 13.e

Atlétika verseny

Ebben a tanévben ismét atlétika versenyt rendeztek testnevelőink. Az
eredmények a következők.
V. korcsoport:
60 méteres síkfutás: lányok: Láng Elizabet 9.d, Bogdán Brigitta 10.e,
Kovács Petra 9.e, fiúk: Tóth István 10.d, Lakatos Erik 10.e, Péter
Zsolt 9.c és Szabó Norbert 9.e.
Kislabda hajítás: lányok: Szabados Ráhel 10.a, Láng Elizabet 9.d,
Imre Lilla 9.e, fiúk: Kiss Richárd 10.e, Laskai Rajmund 9.e, Helmeczi László 9.e.
Távolugrás: lányok: Tóth Nikolett 9.d, Szabados Ráhel 10.a, Bogdán
Brigitta 10.e
fiúk: Tóth István
10.d,
Gergely
Máté 10.d, Végvári Gergő 9.c,
Mihálku
Zsolt
10.c.
2000
méteres
síkfutás: lányok:
Imre Lilla 9.e,
Kelemen
Kitti
10.d, Szabados

Iskolánk labdarúgócsapata két teremtornán vett részt
a tavasz folyamán.
A csengeri Ady Kupán, illetve a vásárosnaményi
Lónyay Kupán is a harmadik helyen zártak fiaink.
Mindkét tornán nüanszokon múlott a tornagyőzelem.
Az Ady Kupán Vakarcs Imre (12.a) lett a torna
legjobb kapusa, míg a Lónyay Kupán Vass Richárd (11.e) lett a torna gólkirálya.

Ráhel 10.a és Lakatos Vanessza
10.f.
VI. korcsoport:
60 méteres síkfutás: lányok: Cseh
Dalma 12.d, Vakarcs Viktória
12.a, Szabó Dominika 12.e,
fiúk: Antal Szabolcs 12.a, Bégány
Martin 11.e, Kiss Tamás 12.a.
Kislabda hajítás: lányok: Vakarcs
Viktória 12.a, Patály Bianka 11.f,
György Éva 11.f és Szolnoki Anikó 12.g, fiúk:Varga Attila 12.e,
Gergely Máté 12.e, Illés Richárd
11.b.
Távolugrás: lányok: Cseh Dalma 12.d, László Bettina 11.e, Kiss
Beatrix 12.d, Vakarcs Viktória 12.a, fiúk: Katona Erik 11.d, Vakarcs
Imre 12.a, Filep Norbert 12.b, Torhán Marcell 12.e, Kovács Norbert
11.e.
2000 méteres sikfutás: lányok: Gergely Cintia 11.e, Szabó Dóra 12.e,
Szolnoki Anikó 12.g, fiúk: Veres Sándor 11.b, Gergely Máté 12.e,
Bégány Martin 11.e.
Az eredményekhez gratulálunk!
Köszönjük a testnevelő tanárok lebonyolító és felkészítő munkáját!
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Itthon tartottuk az első ízben kiírt
leány Szatmár Kupát
Az idei Szatmár Kupán hagyományteremtő jelleggel megmérkőztek egymással az Esze Tamás Gimnázium és a Gépészeti Szakközépiskola leány futballcsapatai. A 2x20 perces küzdelem nem
hozott gólt, végül büntetőkkel a mieink hódították el a serleget.
A torna legjobbjának csapatunk kapusát, Turányi Barbarát választották a szervezők.
A városban egyre nagyobb népszerűségnek örvendő női labdarúgás apropóján, illetve a sportbaráti kapcsolatokat ápolva Szép
Ferenc tanár úr és Plesu Ádám tanár úr úgy gondolták, hogy egy
évben kétszer találkozzanak csapataik, méghozzá a Karácsony
Kupa, illetve a Szatmár Kupa „betétszámaként”.
Győztes csapatunk tagjai: Turányi Barbara Anett (9.d), Turányi
Kitti Nóra (10.e),
Vakarcs
Viktória
(12.a), Ördög Anna,
Várkonyi
Vivien
(9.d), Kovács Petra
(9.e), Király Melinda (12.g), Sarka
Mónika, Habinyák
Adrien(13.e).

Osztálybajnokság 2016

www.gepeszeti.hu

Szatmár Kupa 2016
Április 5-én került sor iskolánkban az idei Szatmár Kupára.
A régi hagyományokra visszatekintő rendezvényen ezúttal is hat
csapat vett részt, és körmérkőzéses formában döntötte el egymás
között a végső győzelem sorsát. Az elmúlt évek gyakorlatának
megfelelően iskolánk sportudvara adott otthont a tornának, a
salakos pályán zajlottak a küzdelmek. Csapatunk végül a 4. helyen zárt, idén nem sikerült dobogóra kerülnünk.
A Gépész együttesének tagjai: Vakarcs Imre (12.a), Vass Richárd
András (11.e), Szász Tamás (12.b), Gergely Máté (12.e), Bégány
Martin (11.e), Szabó Norbert (13.c), Antal Szabolcs (12.a),
Kosztyu Márk György (11.e), Kiss István Ádám (10.e), Lakatos
János Erik (10.e), Kiss Richárd (10.e), Zakor Gergő (10.d).
Testnevelő-edző: Kosztyu Miklós tanár úr.

11-12-13-14. évfolyam:
3-4. helyért: 11.c-11.e ’A’ 1-12
(Zakor József, illetve Vass
Richárd 9, Rácz Zsolt 3)
Döntő: 12.b ’B’-10.e 2-6 (Szász
Tamás, Gergely Szabolcs, illetve Kiss István Ádám 3, Zakor
Gergő 2, Gergely Máté)
Az első négy helyezett:
1. 10.e (Papp Ádám, Lakatos
Erik, Kiss István, Veres Sándor,
Zakor Gergő, Gergely Máté)
2. 12.b ’B’ (Szász Tamás, Gergely Szabolcs, Barkasz Gyula,
Filep Norbert, Biró Sándor)
3. 11.e ’A’ (Soós Dávid, Kosztyu Márk, Dienes Szabolcs, Zsigó Levente,
Rácz Zsolt, Bégány Martin, Vass Richárd)
4. 11.c (Kézi Csaba, Györfi Tibor, Tóth Gergő, Zakor József, Zséder Balázs,
Vajas Bence, Szabó Ákos, Máté Bence, Francz Máté)
Különdíjasok – 9-10. évfolyam:
A torna legjobb játékosa: Balogh László (10.c), Takács Sándor (9.e)
A torna gólkirálya: Kondor Roland (9.c)
Különdíjasok: 11-12-13-14. évfolyam:
A torna legjobb kapusa: Papp Ádám (10.e)
A torna legjobb játékosa: Barkasz Gyula (12.b ’B’)
A torna gólkirálya: Vass Richárd (11.e ’A’)

Ezúttal rendhagyó módon zárult az osztálybajnokság, mivel az idei tanévben
a Zöld nappal együtt rendeztük diáknapunkat iskolánkban. Idén is két korcsoportban nevezhettek a csapatok, végül 6 alsós és 11 felsős együttes vett
részt a küzdelmekben.
A 9-10. évfolyam csapatai közül a végső győzelmet a 9.c osztály csapata
szerezte meg, míg a 11-12-13-14. évfolyam bajnoka az ide benevező, mini
válogatottnak is beillő 10.e gárdája lett. Az idén is nagyszerű küzdelemsorozat szemtanúi lehettünk, különösen a 11-12-13-14. évfolyamban, ahol sok
érdekes csatát és szép gólt
láthattunk, melyek végén
igazi kuriózumként egy a
felsősök közé benevezett
alsós-csapat hódította el a
serleget.
Végeredmény: 9-10.
évfolyam:
1. 9.c (Zakor Milán, Végvári Gergő, Velicskó
Zoltán, Jámbor István,
Schmidt Tivadar, Mocsár
Dávid, Kondor Roland)
2. 9.e (Jakab Szabolcs,
Takács Sándor, Csák
Ákos, Vadász Tamás,
Szántó Tamás, Szabó
Külön köszönet az egyhónapos segítségért Plesu Ádám főszervezőnek és
Norbert, Kiss Richárd)
3. 10.c (Mihálku Zsolt, Balogh László, Szőke Balázs, Erdei Tamás, Kupor Gere Sándor játékvezetőnek.
László, Török Ádám, Farkas Dániel).
A helyosztók eredményei:

A május 20-i Zöld napon került sor iskolánkban a 2016.
évi évfolyambajnokságra, a körmérkőzéses küzdelmeket
végül a 11. évfolyam nyerte, azonos pontszámmal a 13.
évfolyammal, de mivel egymás elleni mérkőzésüket Vass
Richárdék nyerték, így összesítésben ők végeztek az élen.
A nap keretein belül zajlott le az osztálybajnokság szuperdöntője is.
Az iskola bajnoka címért, melyet a két korosztály győzte-

sei játszottak, a mérkőzésen 10.e-sek 3-0-ra
diadalmaskodtak a 9.c ellen, így egy évig ők
őrzik a vándorserleget.
Szintén ekkor került sor a hetes rúgó versenyre, melyet a 40 induló közül Zakor József 11.c
osztályos tanuló nyert meg.
Sport cikkek: Sarka Mónika 13.e
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