25. évfolyam 3. szám
„DÖNTS

JÓL, JÖVŐD A TÉT!”
Pályaválasztási kiállítás

2018. október
2018. szeptember 25-én Rácz Ferenc
nyírmeggyesi vállalkozó 825 dobozban
4125 db müzliszeletet adományozott az
iskolának.
A müzliszeleteket iskolánk igazgatója adta
át a diákoknak, az osztályok képviselőinek.

2018. október 11-12-én ismét részt vettük a
pályaválasztási kiállításon Nyíregyházán.
Ezt a kiállítást 19. alkalommal rendezték meg,
és iskolánk eddig mindegyiken képviseltette
magát.

Szeptember hónapban nagy létszámmal ismét részt vettük az
„Európai Diáksportnap” elnevezésű programban.
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ÚJ PEDAGÓGUSAINK
Szeptembertől több új tanár kezdte meg a tanévet iskolánkban, tőlük kérdeztük a következőket:
-Hol dolgozott korábban?

-Hol végezte tanulmányait?
-Milyen osztályokban és mit tanít?

Jakabné
Márton Klára
tanárnő
-2005 – 2018 között
a Vay Ádám Gimnázium, Mezőgazdasági Szakképző Iskola
és Kollégiumban dolgoztam Baktalórántházán. Kémiát, természetismeretet, kötelező komplex természettudományos tantárgyakat
és informatikát tanítottam, illetve
ECDL és érettségi vizsgára készítettem a tanulókat.
-A Nyíregyházi Főiskolán kémiaszámítástechnika
tanárként,
ezután az ELTE Infor matikai
Karán programtervező informatikusként végeztem, majd kémiatanár és informatikatanár végzettségeket szereztem.
-Jelenleg 9-10-11. osztályokban
tanítok programozást, Linux
alapismereteket, információtechnológiai alapokat és közismereti
informatikát.

-Milyennek látja iskolánkat?
-Van-e családja?
-Mivel tölti szabadidejét?

- Az iskola légköre barátságos, a
tanári kar befogadó, segítőkész,
az osztályok többsége együttműködő, érdeklődő.
-Mátészalkán élek férjemmel, a 10 és
a 4 éves fiammal együtt. Igyekszünk
minden időt kihasználni, hogy közös
programokat szervezzünk. A sport
kiemelten fontos számunkra, főként a
foci, a kézilabda, a biciklizés és az
aerobik.
-Szabadidőmben szívesen olvasok,
jelenleg főként szakmai témájú könyveket, hiszen az informatika világában mindig meg kell újulni.
Természettudományok iránti érdeklődés jellemez, valamint a természetszeretet. Kirándulni, túrázni, horgászni az egész családom szeret.
Hobbim a kézműves, kreatív dolgok
készítése és a sütés-főzés.
A világ megismerése, a tanulás számomra öröm - az a célom, hogy ezt
minél hitelesebben átadhassam a rám
bízott tanulók számára.

Fekete Gergő tanár úr
-Pályafutásomat rendőrként kezdtem 2009
-ben Debrecenben, a Kertségi Rendőrőrsön, ugyanebben az évben átkerültem
Püspökladány Rendőrkapitányságra, mint
közrendvédelmi járőr. 2010-ben sikerült a
lakóhelyemhez közel munkát találnom, mégpedig Nyírbátor
Határrendészeti Kirendeltségen, határrendész beosztásban.

Kissné Tóth Tímea
tanárnő
-Tanulmányaimat az Esze

Tamás Gimnázium és
Egészségügyi Szakközépiskolában kezdtem, majd
2001-től Debrecenben, a
klinikán dolgoztam, ahol tanulmányi ösztöndíjjal végezhettem el a főiskolát. 2005ben diplomás ápoló végzettséget szereztem.
2007-től a mátészalkai kórház belgyógyászati osztályán, majd gyermekorvos mellett
folytattam munkámat.
-Jelenleg a 13. évfolyamokon tanítok egészségügyi tantárgyakat.
-Számomra elsődleges cél a betegközpontú
ápolás és gyógyítás, munkám során többször foglalkoztam tanulókkal, tapasztalatom
szerint szükség van a teljes odafigyelésre,
és a megfelelő szintű gyakorlati oktatásra,
hogy minőségi ápolást érhessünk el, amelyben a beteg személyre szabott ellátást kell,
hogy kapjon.
-Családommal Mátészalkán élek: van két
lányom, akik 3 és 7 évesek.
-Szabadidőmet családommal töltöm, programokat, kirándulásokat szervezünk.

tattam tanulmányaimat, 2013-tól 2017-ig a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán, közrendvédelem
szakon, ahol diplomát szereztem.

-9.,10.,11.,12. évfolyamokon tanítok, rendészeti szakos tanulókat, önvédelem és intézkedéstaktika gyakorlat, rendvédelmi
szervek és alapfeladatok, rendvédelmi szervek és alapfeladatok gyakorlat, rendészeti szakmai informatika, valamint magánbiztonság és vagyonvédelem, illetve speciális gyakorlat
Ezen a kirendeltségen dolgoztam a rendőri pályafutásom tantárgyakat.
alatt, egészen 2018 májusáig. Ekkor leszereltem, aztán júniustól az Aegon Magyarország Biztosító Zrt-nél kaptam állást, -Az iskola régi diákjaként vagyok itt (itt érettségiztem 2007mint tanácsadó, valamint ügyfélszolgálati munkatárs.
ben), ezért ez az iskola nagyon közel áll a szívemhez, szinte
Szerettem volna pedagógus pályán elhelyezkedni, ezért amint minden tanár kollégámat ismerem régről, kis túlzással minlehetőségem adódott, megpályáztam az iskolában meghirde- denkihez tudok egy-egy emléket fűzni. Természetesen teljesen más „tanári szemmel” tölteni a mindennapjaimat az iskotett rendészeti szakos tanári állást, amit sikerült elnyernem.
lában, járni-kelni a nevelőiben, bemenni órát tartani a diáMásodállásban zenészként tevékenykedem 2007. óta. Eskü- kokhoz, de mindenesetre nagyon jól érzem magam tanárként
vők, bálok, szülinapi partyk jó hangulatáról gondoskodom. is a régi iskolám falai között.
Zenei pályafutásom alatt több „Gépészes” rendezvénynek is
-Családom még nincs, boldog párkapcsolatban élek élettárlehettem a „hangulatfelelőse”.
sammal.
-Az általános iskola elvégzése után a Gépészeti Szakközépiskolában jártam, ahol informatika szakon érettségiztem. Ezt -Szabadidőmben szeretem a hobbimat gyakorolni, az pedig a
követően a Miskolci Rendészeti Szakközépiskolába folytat- fémkeresőzés. Három fémdetektorom van, néha-néha sikerül
tam tanulmányaimat, ahol rendőr végzettséget szereztem, kijutni a szabadba, kicsit kiszabadulni a szürke hétköznapokmajd rögtön utána munkába is álltam. Munka mellett is foly- ból.
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ÚJ PEDAGÓGUSAINK
Lengyel István tanár úr

Énekes Csaba tanár úr

-A Fehérgyarmati Deák Ferenc
Gimnázium és Kollégium volt az
előző munkahelyem.
-Tanulmányaimat a Nyíregyházi
Tanárképző Főiskolán kezdtem.
Biológia, technika és később számítástechnika tanári diplomát szereztem, majd Informatika MSC képesítést.
-Jelenleg a 9., 10., 12., és a 13. évfolyamon tanítok informatikát.
-Az iskolában nagyon tetszik a központi elhelyezkedés,
a széleskörű szakmai lefedettség, és nekem egy új kihívás szakmai informatikát tanítani.
-Van három fiam, a legidősebb itt érettségizett és jelenleg villamosmérnöknek tanul, a középső gazdasági informatikusnak, a legkisebb 8. évfolyamos általános
iskolás.
-A szabadidőmben informatikával foglalkozom, vízitúrákat és motoros kirándulásokat szervezek.

-A Móricz Zsigmond Görögkatolikus
Kéttannyelvű Általános Iskolában
dolgoztam 19 éven keresztül.
-A Bessenyei György Tanárképző
Főiskola biológia-testnevelés szakán
tanultam, majd a Semmelweis Egyetem Testnevelés- és Sporttudományi Kar –
gyógytestnevelő szakán végeztem.
-Testnevelést tanítok a 9.a, 9.b, 10.a, 11.a, 12.b osztályokban.
-A 19, általános iskolában eltöltött év után, úgy érzem, viszonylag rövid időn belül sikerült hozzászoknom a középiskolai körülményekhez. Jól érzem itt
magam.
-Van egy 17 éves fiam, Máté, aki a Mátészalkai Esze
Tamás Gimnázium 11. évfolyamán, biológia-kémia
szakon tanul. Élettársi kapcsolatban élek, párom szintén pedagógus.

Lakatos József
pedagógiai asszisztens

Bacskó Gábor
gépész óraadó tanár

-Tanítói diplomám megszerzését követő-

-Főállásban már nyugdíjas vagyok, azelőtt
négy évig a Baross László Szakközépiskolába voltam tanári állásban, illetve a Déri
Miksa Szakközépiskolában óraadó. Jelenleg Baktalórántházán a Vay Ádám középiskolában is tanítok.
-Gyártástechnológus alapozó gyakorlatot tartok a 9. c és a
10. c osztályokban.
Az iskola több szempontból is tetszik, azért is, mert az
Esze Tamás Gimnázium és Szakközépiskolából vált ki,
ahol én 1968-1972-ig tanultam. A jelenlegi iskola már
nyugdíjas tanárai közül többen tanítottak, mint Pankotai
Ferenc, Duljánszki Mihály tanár urak. A fiam is ebbe az
iskolába járt, és lett gépésztechnikus. Jó az iskola légköre,
kedvesek és segítőkészek a kollégák. Még a diákok fegyelmezettsége is elfogadható.
-Feleségemmel 42 éve élünk együtt és az Esze Tamás
Gimnáziumban ismerkedtünk meg. Két gyermekem és két
unokám van, mindegyikre büszke vagyok.
-Mit csinálok szabadidőmben? Ehhez tisztázni kellene, mi
a szabadidő. Nekem nem igazán van ilyen, legfeljebb elfáradok, és akkor leülök a televízió elé, általában természetfilmet nézni. Esténként a Szent Biblia mellett és vasárnaponként pedig keresztyén közösségben töltődöm fel lelkileg. Számomra ez szolgálat és békességet hoz.

en Kántorjánosiban tanítottam rövid ideig, majd a mátészalkai kórházban
gyógymasszőrként dolgoztam majd 10
éven át.
-Mátészalkán tanultam általános és középiskolában,
érettségi után főiskolára a debreceni Kölcsey Ferenc
Református
Tanítóképzőbe
jártam.
Később
gyógymasszőri végzettséget szereztem Mátészalkán.
-Nem volt idegen a környezet, feleségem révén sok
ismerősre tettem szert a korábbi években. A tanulókat
is igyekszem megismerni, a közös hangot megtalálni.
-Sok osztályban volt már lehetőségem helyettesíteni,
így elég sok közösségbe tekinthettem be. Eddig pozitív
élményekkel gazdagodtam.
-Feleségemmel és 9 és fél éves kislányommal élünk
Mátészalkán.
-Igyekszem sokat sportolni, mozogni, kimozdulni, amikor csak tehetem, tehetjük. Legyen szó kispályás fociról, kerékpározásról, vagy bármilyen szabadtéri játékról, programról.
Kedves Kilencedikesek!

Szeretettel köszöntelek benneteket az új iskolátokban! Mint azt ti is tudjátok, az első középiskolai év a legnehezebb, hiszen
meg kell szoknotok az új tanáraitokat, diáktársaitokat. A diákközösség nevében kívánjuk, hogy minél hamarabb közösséggé tudjatok válni, valamint a mindennapjaitokat örömmel töltsétek el nálunk!
Ha valamilyen problémátok vagy ötletetek van, forduljatok hozzám vagy helyetteseimhez, Nagy Richárd és Vadász Tamás
12.c osztályos tanulókhoz bizalommal.
Tóth Barbara (12.e)
DÖK elnök
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Hatvanéves a szentegyházi testvériskola
Tantestületünk immár 20 éve testvériskolai kapcsolatot ápol a Szentegyházi Gábor Áron Líceummal,
melynek egyik eseménye szeptember végén zajlott.
2018. szeptember 27-e és 29-e között ellátogattunk Szentegyházára. A delegáció tagjai voltak: Fülöpné Kecskés Judit és Deme Endre az iskolavezetés képviseletében, valamint Nyíri Lajos nyugdíjas
kolléga. Az utazás az iskolabusszal történt, Fejér Gábor gépkocsivezetővel.
A Gábor Áron Líceumban részt vettünk az intézmény
fennállásának 60. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen. Csütörtök este érkeztünk, közös beszélgetésen és vacsorán vettünk részt a szentegyházi tantestülettel. Másnap 13
órakor volt az ünnepség, addig az iskolában tanítás folyt, mi
városnézésen, iskolalátogatáson vettünk részt. Csak kicsengetés után kezdődött a műsor. Az időjárás kegyes volt hozzánk, így szabadtéren léptek fel a népviseletbe öltözött diákok. Szavaltak, énekeltek és népi táncot mutattak be. A köszöntők és hozzászólók méltatták az iskolát, a hosszú fáradságos munkát, melynek eredményeképpen működik még a
szakképző iskola. Ez alkalomra évkönyvet is megjelentettek, melyben helyt kapott a testvériskolai kapcsolat bemutatása is.
A jelenlévők örömére ekkor adták át Máté István nyugalmazott
igazgatónak a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet a tevékeny tanári, aligazgatói és a közel 30 éves áldozatos igazgatói munkájáért
és amelyet az Emberi Erőforrások minisztere írt alá. Ezúton gratulálunk ismét igazgató úrnak, és boldog nyugdíjas éveket kívánunk!
Az ünnepségen iskolánk képviselői is megkoszorúzták Gábor
Áron szobrát az iskola
udvarán.

Délután még egy meglepetés is várt ránk. Csíkszentsimonra
vittek el bennünket üzemlátogatásra, a Csíki Sör Manufaktúra
telephelyére, ahol bemutatták az eredeti recept alapján készülő
kézműves söröket, a sörgyártás egészét, ami igen hosszú folyamat: Őrlés, cefrézés, komlózás, erjesztés, ászokolás, szépítő
szűrés, pasztőrözés, sörfejtés, palackozás. Az utolsó, és egyben
legfontosabb lépés a sör fogyasztása: csak mértékkel!
Szombaton a reggeli után elbúcsúztunk az iskola képviselőitől, megbeszéltük, hogy valamilyen formában továbbra is tartjuk a kapcsolatot. Ezután elindultunk, hogy nyolc óra utazás és 450 km megtétele
után fáradtan, de élményekkel gazdagodva térjünk haza.
Várjuk a tantestület tagjaival és a diákokkal való következő találkozást!
Fülöpné Kecskés Judit igazgatóhelyettes
Deme Endre gyakorlati oktatásvezető
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Kollégiumi események

második emeletén, valamint az újabb épület első emeletén, a fiúk
szintjén. Különösen nagy öröm ez számunkra, reméljük, többen
Az új kollégiumi tanévet most is telt házzal kezdtük, szeptember
választjátok a kolit második otthonotoknak. Ígéreteket kaptunk a
2-án a tanulók beköltözésével beindult az élet. Kárpátaljáról az idén
felújítás folytatására is.
is többen érkeztek hozzánk. A második héten (09.12-én) megújult a
kollégiumi diákönkormányzatunk, a közgyűlés új tagokat választott
a végzős vagy már nem kollégista diákok helyett. Juhos Martin 10.
évfolyamos gimnáziumi tanuló lett a diákönkormányzatunk elnöke.
Bartha Katalint (10.f Gépészeti) új kultúrfelelősnek, Murányi Sándort (10/5 Déri) új sportfelelősnek, Tukacs Gittát (11.d Gimnázium)
új gazdasági felelősnek választotta a kollégiumi közgyűlés.
A nyáron belső felújítási munkálatok zajlottak, a régi kollégium

Szeptember 24-28. között 20 kollégistánk a Puskás Tivadar Líceum vendége volt Gyergyóditrón, a „Határtalanul program” keretében. A szakmai ismeretek bővítése mellett Székelyföld természeti és
épített értékeivel ismerkedtek.
A határon túli kapcsolaterősítés és közösség formálás ezen a kiránduláson is jelesre sikerült. Kísérőtanáraik Vass Ildikó és Vékony Szilárd voltak.

I. Verébtábor a Gépészben!
Tavaly év végén a diákoknak támadt egy ötletük, hogy a nyár végén szervezzen az iskola egy Verébtábort a leendő kilencedikesek
számára.

Az iskolavezetés ezt támogatta és 2018. augusztus 30-31-én megrendezésre került az első Verébtábor. Igen nagy érdeklődés övezte,
hiszen közel 100 leendő kilencedikes regisztrált érkezéskor.
A regisztrációs pultnál Fejérné Kósa Zsuzsanna, Szemánné Bulyáki
Ildikó, Lakatos József segített Szabó Ildikó irányításával.
A regisztrálást követően Barkován Ferenc igazgatóhelyettes úr, és
Úrné Szűcs Éva Ivett, a Diákönkormányzatot segítő pedagógus
köszöntötte a diákokat, majd az osztályfőnököket ismerhették meg
a tanulók. Az iskola életét bemutató kisfilmet Láposiné Kiss Judit
és Fejér Gábor készítette és mutatta be a zsibongóban.

Ezt követően csoportokat alakítottunk. Mindezek után az osztályfőnökök vezetésével az épületet járták körbe a diákok.
Ezután elkezdődtek a játékos csapatfeladatok a tornateremben,
amelyet nagy örömmel fogadtak a leendő diákok. Volt pohárfújás
lufival, sorverseny, ügyességi feladatok, amelyet még a Mátészalka
tv is felvett. Délben volt az eredményhirdetés, ahol minden csapat
jutalmat kapott, majd ezután kint az udvaron az előkészített helyen
szalonnasütésre került sor, és nem maradhatott el a tábortűz sem.
Mindenki nagyon jól érezte magát. Köszönetet mondunk a kilencedikeseknek, hogy részt vettek, az osztályfőnököknek, a pontozást
segítő pedagógusoknak, és mindenkinek, aki a szervezésben részt
vett. Szeretnénk hagyományt teremteni, és minden évben meghirdetni a Gépész Verébtábort!

A humán munkaközösség 2018. október 9-én rendezte meg a 9.-esek szavalóversenyét. A legjobb versmondónak Ábri Tímea 9. e osztályos tanuló
bizonyult, aki Vígh Lilla Trianon című versével kápráztatta el a zsűrit.
Ő képviselheti iskolánkat a Vörösmarty Kör novemberi versenyén.
(A képen: a díjazottak és a zsűri tagjai)

DÖK

Az 1956-os emlékműsort ismét színesítette iskolánk énekkara, amely új tagokkal bővült. Vezetőjük Pecséri Enikő
tanárnő.
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EGÉSZSÉGÜGYIS TANULÓINK
SIKERE

2018. október 2-án került megrendezésre Vácon a Váci SZC Selye János
Egészségügyi és Szociális Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája szervezésében a VI. Egészségügyi Szakgimnáziumok Találkozója. Ezen iskolánk
egy 5 fős csapattal és két kísérőtanárral képviseltette magát. A csapattagok
több osztályból lettek szakmai szempontok szerint összeválogatva, így részt
vett a versenyen: Béres Viktória (13.f), Darvai Bettina (15.d), Havacs Evelin
Éva (15.d), Lőrincz Kevin (11.f), Lukács Patrícia (13.f). Házi Zoltánné és
Koncz Annamária tanárnők kísérték őket.
A regisztráció és a csapatok bemutatkozása után a versenyfeladatok 5 órán
keresztül 18 állomás teljesítésével zajlottak. Több tantárgy és igen komplex
szakmai ismeret (pl. csecsemőtáplálás, elsősegélynyújtás, anatómia, latin,
ápoló-beteg
kapcsolata,
fogyatékkal élők gondozása, ágyazás, természetes gyógymódok, betegmegfigyelés, meglepetés feladatok/témakörök) volt
szükséges az elméleti és gyakorlati feladatok megoldásához.
Iskolánk tanulói igen jól teljesítettek, a részt vevő iskolák 20
csapatából a 10. helyen végeztek.
Emellett kiérdemelték a Magyar Ápolási Egyesület különdíját
is. Gratulálunk a csapattagoknak!
A Csodalámpa Alapítvány beteg gyerekek (súlyos betegségen áteső, daganatos
betegségben szenvedő vagy komoly műtéteken túllévő) kívánságait teljesíti. A
kívánság lehet tárgy,
utazás vagy találkozás egy híres emberrel. Olyan dolgot lehet kérni, amit legtöbb esetben a szülők nem igazán tudnának
megadni gyermekük számára. Ez a lehetőség nagyon sok
fiatal számára felér egy fél gyógyulással.
Az Alapítvány már több száz gyermek kívánságát teljesítette
az évek során, ami nagyon szép és nemes dolog a részükről.
Sok-sok szülő és gyerek hálás nekik ezért, mert ezzel egy
életre szóló élményt nyújtottak nekik, olyat, amit soha nem
felejtenek el.
Én úgy kerültem velük kapcsolatba, hogy ez év áprilisában
volt egy bonyolult szívműtétem a budapesti Országos Kardiológiai Intézet Gyermekszív Központjában. Műtét után öt
nappal odajött hozzám az Intenzív osztályra az épületben
dolgozó önkéntes hölgy, és közölte velem, hogy az Alapítvány nekem is felajánlott egy ilyen lehetőséget.
Azért ez volt a kívánságom, mert régóta a Real Madrid szurkolója vagyok és nagy álmom volt eljutni Madridba élőben
megnézni egy mérkőzésüket, ami pont a madridi rangadó,
azaz a Real-Atletico derbi lett.
Napokkal az utazás előtt izgatott voltam, és vártam az indulást a bátyámmal és a kísérővel.
A háromórás repülőút után megérkeztünk Madridba. Elfoglaltuk a szállást,
majd sétáltunk a
városban,
közben
megvacsoráztunk.
Másnap városnéző
busszal néztük meg
Madrid fő látványosságait.

Pár órával a meccs kezdete
előtt kimentünk a stadionhoz és vártuk, hogy kinyissák a kapukat. Kezdés előtt
egy bő órával előbb bemehettünk, elfoglaltuk a helyünket, és megnéztük a
csapat bemelegítését. Nem
egy unalmas párharc volt,
de sajnos gól nélkül ért véget a városi rangadó. Azonban mindkét csapatnak megvoltak
a helyzetei, így volt miért izgulni. Majdnem teltházas mérkőzés volt, ezért a hangulatra nem lehetett panasz.
A következő nap délelőtt a stadion túrán vettünk részt, ezáltal bejárhattuk a stadion minden szegletét. Megnézhettük a
múzeumban a csapat összes sikerét, a VIP szektor székeit is
kipróbálhattuk, leülhettünk a kispadokra, bemehettünk az
öltözőkbe, a sajtószobába és még számos más helyre. A
Bernabéu egy
hatalmas
és
csodálatos
építmény számomra,
és
nagy élmény
volt előző este
élőben látni a
kedvenc csapatom játékát.
Ebéd után elmentünk Madrid legnagyobb parkjába és ott
sétáltunk, fagyiztunk, mert szeptember legvégén gyönyörű
idő volt. Aztán még a főtéren nézelődtünk, várva a sötétedést. Este elmentünk a kivilágított egyiptomi templomhoz,
ami a városban lett újra felépítve.
Utolsó nap pedig a királyi palotát látogattuk meg, kívülről és
belülről is körbejártuk a kastélyt. A szemben található katedrálist is megnéztük. Végül még a városban tettünk egy utolsó
sétát, majd kimentünk a repülőtérre, hogy egy gép hazavigyen bennünket.
Olyan utazásban lehetett részem, amit egész életemben nem
fogok elfelejteni.
Ezúton szeretném megköszönni az Alapítványnak és a szervezőknek, akik lehetővé tették, hogy eljuthassak a Bernabéuba.

Erdei Bence 11.b
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ŐSZI TANULMÁNYI KIRÁNDULÁSOK
A 2/14. e osztály irodai titkár szakos tanulói a
szép őszi időjárást kihasználva kétnapos tanulmányi kiránduláson vettünk részt szeptember 27-28-án Szabó Ágnes
osztályfőnök vezetésével.
Első megálló a mezőkövesdi Matyó Múzeum volt, ahol a színes
viseleteken kívül a múzeumban felépített háromosztatú parasztház
jellegzetes berendezési tárgyait és Pető Anna mézeskalácsos népi
iparművész munkáit nézhettük meg. Azután lehetőséget kaptunk
Mezőkövesd városának felfedezésére.
Ezt követően a noszvaji De La Motte Kastélyba érkeztünk, ahol
pompás park fogadott bennünket díszlépcsővel. Az utcától kovácsoltvas kapu választja el, melynek két oszlopán az Almásyak címerét tartó unikornis (egyszarvú paripa) állt. Majd a kastélyban a tárlat
vezetője ismertette a kastély történetét, tájékoztatott az ott tartott
rendezvényekről. Ezután a kastélymúzeum angolkertjében sétálhattunk, ahol megint csak igényes volt a berendezés és csodálatos a táj.
A szállást elfoglaltuk, majd az ebéd elfogyasztása után gyalogtúrára
indultunk. Megnéztük a festői szépségű Síkfőkutat, ahol a mesterségesen kialakított tavak mellett a Szent Imre- és az Attila-forrásokat
is megtekinthettük.

A második napot Egerben töltöttük, ahol délelőtt a város nevezetességeit nézhettük meg, ebéd után pedig kisvonattal a Szépasszonyvölgybe látogattunk, ahol különleges borkóstoláson vettünk részt.
Hazaérve a hosszú sétáról a szállásadóinktól kaptunk kemencében
frissen sült csirkecombot körettel. A nap hátralévő részét a szálláson
töltöttük, közös beszélgetéssel és mókázással.
Felejthetetlen élményekkel gazdagodtunk, amit még a mai napig is
emlegetünk.
Porcsint Erika és Matolcsi Valentina 14.e

A 12.d osztály kétnapos budapesti osztálykiránduláson vett részt szeptember 21-22-én Plesu Ádám
osztályfőnök vezetésével. A színes programok
között a Szent Korona látogatása szerepelt elsőként. A fiatalok nagyon sok érdekességet tudhattak
meg a magyar Parlamentről az idegenvezetés során. Ezt követően a Dunán hajózva ismerkedhettek
meg Pest és Buda nevezetességeivel. A pénteki
nap zárásaként következett a Margaret Island
együttes lemezbemutató koncertje a Budapest
Parkban, amely nagyszerű hangulatban telt.
A szombati napon sajnos az időjárás nem volt
kegyes a csoporthoz, a hirtelen jött lehűlés és nagy
mennyiségű csapadék miatt elmaradt a tervezett
Liget Kalandparkbeli program, így a hazautazásig
hátralévő időt a Westendben töltötték a fiatalok.
A végzős osztály utolsó kirándulása maradandó
élmény lesz.

Szeptember 27-28-án kirándulást szervezett Balogh
Sándorné tanárnő a 15.d osztálynak. A kirándulás
helyszíne: Lillafüred István barlang, Miskolctapolca
Avalon park.

Szeptember 20-án és 25-én két turnusban közel 80 diák vehetett részt a kiránduláson. A diákok Úrné Szűcs Éva Ivett, Véghné Tomkó Beáta, Tömöriné Pregon
Ildikó, valamint Szűcsné Kerti Éva tanárnő közreműködésével megtekinthették a
debreceni Református Nagytemplomot és a világszínvonalú Modem Modern és
Kortárs Művészeti Központot. A tárlatvezetés során diákjaink betekintést nyerhettek a különböző festészeti
korszakokba. A kirándulás remek hangulatban telt és számos
hasznos tudnivaló is társult
hozzá.
Szeptember 25-én ugyanide
kirándult a 11.b és a 11.c osztály Ácsné Szűcs Judit,
Nyiregyháziné Misley Katalin
és Lakatosné Kádár Ágnes tanárnőkkel.

Szeptember 20-án testnevelés óra keretein belül
kerékpártúrán
vettünk
részt Halászné Kónya
Hajnalka tanárnővel.
Diáktársainkkal úgy gondoltuk, ez egy jó lehetőség arra, hogy izgalmasabbá tegyük a testnevelés órákat.
Megismertük Mátészalkán a már kiépült kerékpárútvonalat, amely egy jó lehetőség mások számára is a szabadidő eltöltésére.
Láng Elizabet 12.d
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Október 3-án és 4-én több korcsoportban és versenyszámban ismét atlétika versenyt rendeztek testnevelőink.
Az eredmények a következők lettek:
V. KORCSOPORT (9.-10.
évfolyam)
60m: 1. Sztolyka Viktória
10.e, 2. Kiss Amanda 9.f,
3. Olcsvári Stefánia 9.f
1. Farkas Márió 10.c, 2.
Rácz Ferenc 9.b, 3. Oláh
László 9.e
2000m: 1. Martocsán Vanessza 10.e, 2. Kemenyiczki Evelin 9.e, 3.Petr ohai Klár a
9.e
1. Oláh László 9.e, 2. Szender Levente 10.e, 3. Far kas
Márió 10.c
Kislabdahajítás: 1. Pálincsár Lilla 10.e, 2. Mar tocsán Vanessza 10.e, 3. Kemenyiczki Evelin 9.e
1. Oláh László 9.e, 2. Rácz Fer enc 9.b, 3. Szender Levente 10.e
Távolugrás: 1. Kiss Amanda 9.f, 2. Simon Katalin 10.d,
3. Olcsvári Stefánia 9.f
1. Illyés Zoltán 10.e, 2. Bár sony Balázs 10.e, 3. Gaál Henrik 9.e

2000m: 1. Bíró Eszter 11.e, 2. Imr e Lilla 12.e, 3. Tóth
Nikoletta 12.d
1. Helmeczi László 12.e, 2. Er dős Alex 11.e, 3. Nagy Tamás 11.e
Kislabdahajítás: 1. Szabó Krisztina 11.e, 2. Imr e Lilla 12.e,
3.Láng Elizabet 12.d
1. Rácz József 11.c, 2. Helmeczi
László 12.e, 3. Mester Péter 11.b,
Darabánt Dávid 11.e
Távolugrás: 1. Tóth Nikoletta 12.d, 2. Szabó Krisztina
11.e, 3. Zsigó Nikoletta 12.d,
1. Huszti Péter 11.c, 2. Végvári Gergő 12.c, Ábri Dániel
11.e, 3. Darabánt Dávid 11.e
Köszönjük a testnevelő tanárok lelkes felkészítő és lebonyolító munkáját!

VI. KORCSOPORT (11.-12. évfolyam)
60m: 1. Szőke Eszter 11.e, 2. Láng Elizabet 12.d, 3. Szabó
Krisztina 11.e,
1. Huszti Péter 11.c, 2.Csák Ákos 12.e, 3. Schmidt Tivadar 12.c

A Nemzetközi Triatlon versenyt 2018. június 2-án
Nagyváradon rendezték meg. Nagy Attila tanár úr
indult ezen a megmérettetésen.
Eredményei: úszás:3,8 km, kerékpár:180 km, futás:42 km. Összidő: 11 óra 41 perc, 49 mp.
A versenyt ötvenen teljesítették, tanár úr a 16.
helyet szerezte meg.
A versenyre való felkészülés kb. 4 hónapig tartott,
588 km futással, 100 km úszással és 2365 km kerékpározással.
Gratulálunk, további sikereket kívánunk!

Készítette: Veres Norbert 11.a

A rejtvény fősora egy modern őszi ünnep angolul.
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