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MEGHITT, BÉKÉS  

KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS  

SIKEREKBEN, EGÉSZSÉGBEN GAZDAG  

BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK! 

A karácsonyi asztali díszeket diákjaink készítették 

Harmincéves érett-

ségi találkozót 

tartott az 1989-ben 

végzett gépszer-

kesztő szakos IV.c 

osztály. A találko-

zó helyszíne a St. 

Jonathan Rendez-

vényház és 

Bowling Pub volt.  

A rendezvényen 18 fő egykori diák mellett Plesu Csabáné tanárnő és Plesu 

Csaba osztályfőnök vett részt. A találkozó kezdetén az öregdiákok megemlé-

keztek már nem élő osztálytársaikról, majd hagyományként koszorút helyeztek 

el a fiatalon elhunyt Tamási László sírjára a paposi temetőben.  

A jóízű vacsorát kötetlen beszélgetés és bowlingozás követte. 

A Cégénydányádi-park Természetvédelmi Terület meg-
alapításának 60. évfordulója alkalmából kiírt 
"Téltemető" elnevezésű alkotópályázaton Farkas Dá-
vid, 10.b osztályos tanuló elismerésben részesült.  

ELSŐSAVATÓ 

A 13. de és a 14. ae osztályok 2019. december 10-én Debrecenbe 
kirándultak osztályfőnökeikkel, ahol megtekintették a Református 
Nagytemplomot. A templom bejárása után a Kossuth téri Adventi 
Vásárban töltötték a napot, ahol egyedi kézműves termékekkel, 
ellenállhatatlan finomságokkal és lélekmelegítő forralt italokkal 
várták a karácsonyra készülőket. 
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Eleinte csak beszéltünk róla, tavaly asszisztáltunk is hozzá, idén viszont rólunk szólt az egész. Mi szerveztük, mi voltunk a 

főszereplők. Nem is sejtettük, hogy ez mennyi munkával és energiával jár. Minden olyan egyszerűnek és könnyűnek tűnik, 

amíg más csinálja, nem láttunk bele a legapróbb részletekbe. Egyértelmű volt első perctől, hogy mi valami újat, különlegeset 

és felejthetetlen produkciót szeretnénk mutatni a szüleinknek, ismerőseinknek, tanárainknak és az alsóbb éveseknek is. 

Idén 2019. november 9-én jött el a nagy nap. A Himnusz eléneklése után Barkován Ferenc igazgatóhelyettes úr ünnepi gondo-

latait osztotta meg a hallgatósággal. Ezután a szalagtűzés ünnepélyes pillanatai következtek.  

A 12.a osztálynak Szűcsné Kerti Éva tanárnő, a 12.b-nek Nyiregyháziné Misley 

Katalin tanárnő, a 12.c-nek Ácsné Szűcs Judit tanárnő, a 12.d-nek Vékonyné 

Kovács Judit tanárnő, a 12.e-nek Sukta Erzsébet tanárnő, a 12. f-nek Szemánné 

Bulyáki Ildikó tanárnő tűztek szalagot.  

A végzős diákok tiszteletük jeléül szalagot tűztek osztályfőnökeiknek, iskolánk 

vezetőinek és kollégiumi nevelőtanáraiknak. A szalagtűzés után a diákok virág-

gal köszöntötték osztályfőnöküket.  

Amíg az osztályok átöltöztek, addig iskolánk énekkara és zenekara adta elő mű-

sorát. Mint említettem, különleges és egyedi produkciót szerettünk volna, így a 

végzős osztályok egy témán belül hat műsorszámot mutattak be. 

12.a 12.b 

12.c 12.d 

12.e 12.f 
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A koreográfia és a táncok betanítása Filep László munkáját 

dicséri. 

Az osztályok érdekesebbnél érdekesebb helyekre utaztak el 

osztálykirándulás formájában. A 12.a osztály egy időutazás-

ban vehetett rész, amely visszarepítette őket az 1920-1930-as 

évek Amerikájába.  

A 12.b osztály nyaralni mehetett el, mégpedig a Balatonra.  

A 12.c osztályt sajnos a busz ottfelejtette az iskolában, ám 

kiderült, hogy mégsem volt ez olyan rossz, a fiúk nagyon jól 

feltalálták magukat.  

A 12.d osztály háromnapos kirándulásra ment Budapestre, 

ahol rengeteg történelmi épületet megnézhettek, ám a kirán-

dulás fénypontja egy Hungária-koncert volt.  

A 12.e rendészeti osztály fiú tanulói ellátogattak Németor-

szágba, hogy megtekintsék testvériskolájukat, valamint az ott 

rendőrnek tanuló lányosztályt. Mivel a két osztály be akarta 

bizonyítani, hogy jobbak egymásnál, versenybe szálltak.  

Végül a 12.f osztály lánytanulói egy misszióban vettek részt 

egy afrikai országban, ahol feladatuk volt, hogy az ottani 

lakosokat az egészséges életmódra ösztönözzék.  

Ezután egy közös produkció következett, ahol az osztálytán-

cokat egy dallal zártuk le.  

Eljött az est fénypontja, a keringő. A koreográfiát Demeter 

Andrea készítette. A lányok és 

a fiúk is egyaránt gyönyörű 

ruhába öltöztek fel, majd egy 

csodaszép táncot adhattak elő. 

A műsor után felkérhettük ta-

nárainkat, szüleinket egy tánc-

ra.  

Miután véget ért a szalagtűzés 

és a tánc, a végzős diákok 

együtt ünnepelhették szalagavatójukat a bálon.  

A legszebben táncoló pá-

ros díját az idén Szabó 

Kitti - Belényesi Norbert 

(12.e) táncpár nyerte el, 

így ők élhettek a nyitótánc 

lehetőségével.  

Nagyon jól éreztem ma-

gam az elmúlt pár hónap-

ban, hiszen a rengeteg 

készülődés, próba meg-

hozta a gyümölcsét - úgy 

gondolom.  

Felejthetetlen estét vará-

zsoltunk mind magunknak, szüleinknek és tanárainknak is. 

Pethő Antónia 12.e 
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Ebben a tanévben is megrendezésre került a 
PénzSztár pénzügyi verseny. Az október 10-
én lezajlott első fordulóban kilenc osztályból, 

közel száz diák töltötte ki az on-line tesztet. Nyolcvan kérdést kel-
lett megválaszolni, amelyre egy-egy perc állt rendelkezésre.  

A feladatok a pénzügy mellett az adózás, a biztosítás, a tőzsde és 

az Európai Unió témakörét is érintették.  

A második fordulóra október 17-én került sor, amelyet minden 
csapat, első fordulós eredményétől függetlenül kitölthetett.  

Gratulálunk a résztvevőnek, és jövőre azokat is várjuk, akik idén 
lemaradtak a versenyről. 

Iskolánk tanulói 2019. november 21-én és 26-án Kárpátaljára kirán-
dultak. Az első alkalommal Fazekasné Pápai Edit, Halászné Kónya 
Hajnalka és Szabó Gábor voltak a kísérőtanárok, míg a második 
kiránduláson a tanárnőkhöz csatlakozott Deme Endre és Bródi Vik-
tor tanár úr. 
Bár reggel nem volt nagy a forgalom a beregsurányi határátkelőnél, 

mégis kb. egy órát 
kellett várakozni az 
Ukrajnába való belé-
pésre. Az első meg-
álló Beregszász volt, 
ahol a II. Rákóczi 
Ferenc Főiskolát 
tekintették meg isko-
lánk tanulói és taná-
rai az intézmény 
egyik vezetője kísé-
retében. Megismer-
hettük a főiskola 
történetét, bejárhat-
tuk az épületeket és 
az udvart, tájékozta-

tást kaptunk a választható szakokról és az ukrajnai magyar nyelvű 
oktatás nehézségeiről. 
Ezután a főiskola két turizmus szakos hallgatója vezetett körbe 
minket Beregszász belvárosában. A két fiatal idegenvezető sok 
érdekességet mesélt a város múltjáról és jelenéről, miközben megte-
kintettük a leghíresebb épületeket és köztéri szobrokat. Láttuk az 
egykori vármegyeháza hatalmas épületét, amelyben most egészség-
ügyi iskola működik. Fedák Sári szobránál pikáns történeteket hall-
hattunk a színésznő életéről. A katolikus és református templom 

előtt megismerhettük a két épület rövid történetét, a második kirán-
duláson a református templomot belülről is meg lehetett nézni. A 
városon átfolyó Vérke-patakon többször is átkeltünk különböző 
hidakon. A patak partján áll a város egyik legszebb – szecessziós 
stílusban épült – épülete, az egykori Kaszinó, amelyben ma a tele-
pülés legjobb étterme működik. Az egykori zsinagóga ma a város 
kultúrháza, egykori vallási szerepére csak az oldalán lévő tábla 
emlékeztet. Volt idő a híres beregszászi piacon egy kis vásárlásra is, 
a tanulók talán ezt élvezték a legjobban. 
Beregszász után Makkosjánosiban ebédeltünk egy magyar tulajdo-
nos által vezetett étteremben, ahol mindenki jóllakott, az ebéd fi-
nom és bőséges volt. Az ebéd után folytattuk utunkat Munkács felé, 
célunk a munkácsi vár volt. A vár egy meredek hegyen fekszik, 
ahová gyalog mentünk fel. Bár a vár személyzete nem igazán be-
szélt magyarul, 
kárpótolt minket a 
gyönyörű kilátás, a 
Zrínyi Ilonát a gyer-
mek II. Rákóczi 
Ferenccel ábrázoló 
szobor, a Rákóczi-
családról szóló kiál-
lítás és a helyreállí-
tott turulmadár 
szobra. 
Visszafelé az első 
csoport három órát 
állt a határon, de a 
második csoport 
sokkal hamarabb 
átjutott. Összességében jó hangulatban és szép időben kirándultunk, 
kellemes élményekkel gazdagodtunk. 

A beregszászi főiskola előtt  

A munkácsi vár bejáratánál 

Rajzpályázat 

Tervezz bankjegyet! 
 

Milyennek képzeled a 2020-as nyári olimpiai 
játékok tiszteletére kibocsátott 5.000 Forin-
tos bankjegyet? 
Az alkotások szabadon választott technikával, 
A/3-as méretben készíthetők el. 
A legjobb három pályázat díjazásban részesül. 

Eredményhirdetés  
2020. március első hetében.  

 

Ne felejtsd el a bankjegy mindkét oldalát egymás alá 
megtervezni! 
Meszlényi Boglárka tanárnőnél vagy Pénzes Zoltán tanár 
úrnál a 206-os szertárban. A hátoldalon kérjük fel-
tüntetni az alkotó nevét és osztályát! 

A rajzok 2020. február 17-ig adhatók le 

A megfejtés: Weöres Sándor egyik verse.   

Készítette: Veres Norbert 12.a  

Szabó Gábor tanár úr 
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A Vörösmarty Kör 
szavalóversenyt ren-
dezett  november 22-
én Ady Endre halálá-
nak 100. évfordulója 
alkalmából. A verse-
nyen általános és 
középiskolás diákok 
indulhattak.  
Iskolánkat három 
tanuló képviselte. 
Mindannyiuk teljesít-
ményét jutalmazta a 
zsűri: Ábri Tímea a 
megosztott 2. helyezést érte el Ady Endre: A Duna vallomása című versé-
vel. Csicsák Dávid (11.e) a zsűri különdíjában és Szabó Antal (11.c) a 
Képes Géza Városi Könyvtár különdíjában részesült. Gratulálunk! 

A magyar nyelv napja alkalmából 
rendezett helyesírási versenyt isko-
lánk humán munkaközössége. 2011
-től november 13-án ünnepeljük 
meg azt, hogy 1844-ben ezen a 
napon törvényben fogadták el a 
magyar nyelvet államnyelvként. 
Erre az eseményre emlékeztetett az 
iskolai kivetítőkön egész nap látha-
tó digitális ismeretterjesztő szöveg, 
amit Fejér Gábor történelem szakos 
tanár állított össze. 
A versenyre 40 tanuló jelentkezett a 
négy évfolyamból. A szöveget 
Szűcsné Kerti Éva és Úrné Szücs 
Éva Ivett munkaközösség-vezetők 
mondták tollba, a javítást Fülöpné 
Kecskés Judit igazgatóhelyettes-
asszony végezte.  

A díjazás két kategóriában történt. 
A nyertesek: 
9-10. évfolyam: I. Bíró Réka 10.b, 
II. Tóth Máté 9.d, III. Farkas Dá-
vid 10.e 
11-12. évfolyam: I. Ónodi Zsolt 
11.e, II. Kiss Roland 11. b, III. 
Bartha Katalin 11.f osztályos tanu-
lók. 
Gratulálunk mindenkinek! A többi-
ek se keseredjenek el, hiszen az 
egész éves munkájuk alapján arra 
érdemes tanulók áprilisban részt 
vehetnek a humán munkaközösség 
által szervezett tanulmányi kirándu-
láson, amikor a Széphalmon talál-
ható Magyar Nyelv Múzeumba 
látogatunk el.  
Köszönjük a felkészítő tanárok 
munkáját! 

Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Savaria Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ által meghirdetett országos történelmi 
verseny első fordulóját december 3-án bonyolítottuk le.  

A szervezési feladatokat Szilvai Ágnes tanárnő látta el. Az iskolánkból 21 főt indítottak el a szaktanárok.  

Köszönjük Fejérné Kósa Zsuzsanna, Pecséri Enikő és Szilvai Ágnes tanárnők munkáját, akik neveztették és biztatták a tanulókat a megmé-
rettetésen való részvételre. Két korcsoportban volt a verseny meghirdetve.  

A 9. évfolyamosok közül 5, a 10. évfolyamosok közül 16 fő írta meg a tesztet. A továbbjutás feltétele min. 70 %-os eredmény elérése.  

A második fordulót 2020. február 4-én rendezik meg Nyíregyházán. Kíváncsian várjuk az első forduló eredményeit.   

Az IT-Services Hungary Kft. (ITSH) “Start” programja keretében támogatja az informatikai oktatást végző középis-
kolákat. Iskolánk alapítványával a vállalat két éve 
kötötte meg az együttműködési szerződést, mely 
keretében ősszel egy gépteremnyi számítógépet, 

monitorokat, hangszórókat s hálózati eszközök közül 2 CIS-
CO routert kapott adományként.  

A hatvan darabból álló eszközparkot az októberi céglátoga-
tás során 30 diákkal vehettük át. A gépek az információtech-
nológiai gyakorlat tantárgy számítógép szerelés, szoftverte-
lepítés és hálózatépítés tudásanyagának elmélyítését szol-
gálják.  

Az eszközöket az IT-Services Hungary Kft. nevében Jágri 
Ilona tanárnő adta át dr. Bugya László főigazgató, Láposi 
Zoltán szakmai igazgatóhelyettes és Tordai Petra DÖk el-
nök jelenlétében. 

November 29-én iskolánk 5 fős csapa-
tával – EastApples - képviselte magát 
a budapestiLogMeIn szoftverfejlesztő 

cég által szervezett Pitch&Prototype Challenge 
nevű versenyen. A kihívás során egy olyan mobilalkalmazás 
tervezetét kellett elkészíteni, amely egy közösségi problémára 
nyújthat megoldást.  
A megálmodott alkalmazás neve Smart Apple lett, melynek 
célja a környezettudatos szokások kialakítása játékosított 
formában. A cég minden csapatnak két segítőt biztosított, 
akik révén megismerhették egy startup ötlet kidolgozásának 
kezdeti fázisait, feladatait, amellyel szembesülnek a fejlesz-
tők egy alkalmazás készítése közben. A ma már több, mint 
ezer munkatárssal rendelkező LogMeIn is négyfős garázscég-
ből indult, így tapasztalataik értéket képviselnek a startup 
világban. Fontos volt a csapatmunka, a kreativitás és az algo-
ritmikus gondolkodás. A nap végén minden csapat bemutatta 
az általa kigondolt mobilalkalmazás koncepcióját, a megvaló-
sítási folyamat vázlatát, s a megtervezett csapatlogót.  
A csapatot Jakabné Márton Klára kísérte el, az előkészítésben 
részt vett még Jágri Ilona tanárnő. A versennyel a közös mun-
ka nem ért véget, mivel a csapat elhatározta, hogy megvaló-
sítja az ötletét, melynek részleteivel hamarosan jelentkezünk.  

Rajzok: Bori András 10.a 

Jakabné Márton Klára—Jágri Ilona 
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2019. október 25-én a 

Mátészalkai Kórház 

Igazgatási osztályán 

megtörtént a Jótékony-

sági süti vásárból be-

folyt adomány átadása. 

Dr. Baynainé Kiss Ka-

talin ápolási igazgatónő 

nagy örömmel vette át 

az iratmegsemmisítőt, 

ezzel is segítve az Ápo-

lási igazgatási részleg 

munkáját. 

Az egészségügyi mun-

kaközösség ezúton is 

köszöni a korábbi és a 

mostani nagylelkű tá-

mogatást! 

2019. október 17-én Dr. Újvári Júlia a Nagykállói Sánta Kálmán 

Pszichiátriai Szakkórház szakellátásának pszichiáetere előadást 

tartott iskolánk egészségügyi hallgatói számára.  

Téma: Lelki egészség, stressz, stresszhelyzet kezelése. Résztvevő: 

120 hallgató, és szaktanárok.  

Végezetül a diákok stressz labdát kaptak ajándékba 

2019. október 15-én részt vettünk Vásárosna-
ményban a „Testünk a csoda” kiállításon, 17 
diáktársammal és 2 szakoktató tanár, Lőrinczné 
Tóth Klaudia és Kissné Tóth Tímea kíséretében.  
A terem két részlegre volt felosztva, a mi korosz-
tályunk számára és a kisebbek számára is. Inter-
aktív kiállítást láthattuk, ahol a plakátokon az 
emberi testben lévő hormonokról, szervrendsze-
rekről olvashattunk. Játékos formában ismerhet-
tük meg, hogyan működik a szív véráramlása.  
Egyik kedvenc ilyen jellegű szimulátorunk az 
agyi elektromos kapacitást mutatta meg.  
Nagyon érdekes előadást hallhattunk. Felejthetet-
len élményben volt részünk, a hallottakat a ké-
sőbbiekben hasznosítjuk. 

2019. november 15-én iskolánkba látogatott Dr Jóna György egyetemi adjunktus, aki 
Debreceni Egyetem egészségügyi karán tanít. A látogatása célja az volt, hogy népszerű-
sítse a szociális munkás szakot. Erről adott kari tájékoztatót az egészségügy végzős diá-
koknak, akik szép számmal jelen voltak az előadáson, közel 73 tanuló vett részt a rendez-
vényen.  

Október 16-án az újraélesztés világnapja alkal-

mából a Mátészalkai Területi Kórház Sürgőssé-

gi Osztályának Osztályvezető Főorvosa Dr. 

Valent Mihály előadást tartott iskolánk szak-

képzős egészségügyi hallgatói számára az alap-

szintű újraélesztésről /BLS/ prehospitális és 

hospitális teendőkről.  

Iskolánk részéről 44 fő hallgató vett rész szak-

tanári kísérettel az előadáson. Hallgatóink na-

gyon hasznos és bőséges információval gazda-

godtak. 

NAV adótudatosságra  
nevelés óra 

 

Iskolánkban november 27-én és 
28-án a Nemzeti Adó- és Vámhi-

vatal két munkatársa, Hadháziné 
dr. Kelemen Zita főosztályvezető 
és Balogh Gábor osztályvezető, 

adótudatosságra nevelés órákat 
tartott a 11. d, a 12. d, a 13. ab és a 

14. b osztályokban.  
A foglalkozásokon játékos felada-

tokon keresztül ismerkedhettek 
meg a tanulók az adók és a közteherviselés jelentőségével, az adóhivatal mun-
kájával. Köszönjük a két szakember munkáját, és várjuk őket vissza, hogy to-

vábbi osztályok is megismerkedhessenek az adóhivatal működésével.  
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A megfejtés angolul: "A tavasz egyik jelzője".  

Az elsős avató 2019. novem-
ber 12-én került megrende-
zésre, ahol az elsősök vidám 
koreográfiákkal mutatkoz-
hattak be. 
Az avató első részében Fü-
löpné Kecskés Judit igazga-
tóhelyettes asszony köszön-
tötte elsőseinket, majd követ-
kezett az avató ünnepi része, 
ahol az elsősök megkapták 
gépészes nyakkendőjüket.  
Mindezek után különböző táncokat adtak elő elsőseink, melyeket a meg-
jelent szülők és diákok egyaránt vártak. Amíg a diákok készülődtek, 
iskolánk zenekarai szórakoztattak minket. A táncok után következtek a 
játékos feladatok. Először az osztályoknak egy-egy indulót kellett előad-
ni, melyet mindenki ügyesen megoldott. Ezután következtek az ügyessé-
gi feladatok, majd az avató végén a diákönkormányzat kihirdette az 
eredményt.  
Első helyen végzett a 9.c, második a 9.e és a harmadik a 9.d lett. 
Minden kilencedikes osztálynak gratulálunk, ügyesek voltatok!  
Reméljük, az elkövetkezendő éveitek is ilyen vidáman fognak telni, 
amennyire ez a nap vidáman telt! 

November 11-15 között a 
„Határtalanul” program keretében 
Gyergyóditróról érkeztek diákok, kísé-
rőtanáraikkal. Programjaik szervezésé-
ben Vass Ildikó és Vékony Szilárd vet-
tek részt. A búcsúestet a Szatmár nép-
táncegyüttes ifjúsági csoportja, egy 
déris tanuló hegedűszólója, valamint 
iskolánk zenekara színesítette. 

November 19-én Fair Play Kupán vett 
részt egy lány- és fiúcsapatunk. A kollégista fiúk házi döntőt ját-

szottak az iskola csa-
patával, ahol büntető-
rúgásokban maradtak 
alul. A csapatokat 
Vékony Szilárd és 
Vass Ildikó kísérték. 
Várjuk a tavaszi for-
dulót.  

Másnap az egészség-
ügyi munkaközösségből Vassné Pintye Anita tartott elsősegély 
tájékoztatót a kollégistáknak, a bátrabbak kipróbálhatták életmentő 

tudásukat is.  

A hónap végén Buda-
pesten a Parlamentet 
látogatta meg 23 kollé-
gista, kísérőtanáraik 
Vass Ildikó és Vékony 
Szilárd voltak.  

A korona és a történelmi épület megtekintése nagy élmény volt 
diákjainknak. Ugyanezen a napon a Kárpátaljára kirándulók egyik 

kísérő tanára Bródi Viktor volt. 

December 4-én együtt vártuk a 
„Kollégiumi Mikulást”, nem 
hiába. Az ajándékozás után egy 
vidám zenei vetélkedő koronázta 
meg az estét, ami nagyon jó 
hangulatban telt. A Mikulás-est 
főszervezője Bródi Viktor volt. 
December 5-én a nyírbátori 
Bethlen Kollégium által szerve-
zett focitornán, a Mikulás Kupán 

vettünk részt. A fiúk eredményesen szerepeltek, felkészítőjük és 
kísérőjük Vékony Szilárd volt. December 11-én karácsonyi ünnep-
séget tartottunk. Az ünnepi műsort Vékony Szilárd állította össze, 
segítője Vass Ildikó volt. A karácsonyi díszítéseket és dekorációt 
Hutfleszné Varga Katalin, valamint nevelőink a diákokkal együtt 
készítették el. Az est ünnepi vacsorával zárult.  

Kollégáinknak, a tanulóknak, minden dolgozónknak áldott Kará-
csonyt és sikerekben gazdag Új évet kívánunk! 

KOLLÉGIUMI ESEMÉNYEK 

Az adventi időszak kiemelt sze-
repet tölt be életünkben, s nincs 

ez másképp iskolánkban sem.  
A diákok az ünnepi készülődés részeként beszélgetnek a téli jeles napokról, 
megismerik egymás családi hagyományait, tudatosul bennük a családban el-

foglalt helyük és szerepük.  
Dísztárgyakat és használati tárgya-
kat készítenek, fejlesztve ezzel 
kreativitásukat és kézügyességü-
ket.  
Fontos feladata még ennek az időszaknak a különböző családi értékek bemutatása, elfogadá-
sa, ezenkívül a pozitív énkép alakítása, az önbizalom, a szóbeli kifejezőkészség fejlesztése.  
A „Szakma smart Mátészalka” elnevezésű projekt keretén belül az intézményünkbe járó hát-
rányos helyzetű és roma tanulók újabb iskolai foglalkozáson vehettek részt, melyen már a 
karácsonyra készültek.  
A kézműves foglalkozást Lőrincz Klaudia és Papp Petra 13. de osztályos tanulók 
vezették. 

2019. november 22-én pályaorientációs napon vettek részt a 12. 
évfolyam érettségi előtt, valamint a 14.-es szakmai vizsga előtt 
álló diákjaink. Tájékoztatást kaptak azzal kapcsolatban, hogy 
milyen lehetőségeik vannak a továbbtanulást, vagy a munkába 
állást, elhelyezkedést illetően. 

A délelőtt 
folyamán a 
rendőrség, 
valamint a 
nyíregyházi és 
a debreceni 
egyetem elő-
adását követő-
en a gépészeti-
ben 2020-ban 
induló OKJ 
képzéseket 
ismerték meg a 
jelenlévők. Az 
oktatási intézmények mellett a következő Mátészalka környéki 
cégek, vállalatok mutatták be magukat: Hoya Szemüveglencse 
Gyártó Magyarország Zrt., Carl Zeiss Vision Hungary Kft., MSG 
Kft., Parmen Konzervipari Zrt, Frisland Campina Hungária Zrt. 

Szabó Ágnes 
roma mentor 

Tordai Petra 11.d 
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November 19-én Nyírbátorban volt iskolánk ,, Fair Play " kispályás focicsapata. A tornán 
csak olyan diákok vehettek részt, akik nem rendelkeznek az MLSZ által kiállított érvényes 
versenyzési engedéllyel. A Kupa jövő tavasszal folytatódik. 

Eredmények: MSZC Gépész - Bethlen 12B 6-0, Csenger Ady - MSZC Gépész 0-5, BIG 2 - 
MSZC Gépész 2-0, Elődöntő: Bátor Bethlen - Gépész 0-2  

Döntő : Fanatinaikhosz - Gépész 0-0 büntetőkkel 2:3 

A Csapat tagjai: Bélteki László 13.c, Koromár Tamás 11.a, Vékony Ádám Miklós 9.b, Szö-
rényi Krisztofer 11.e, Erdei Tamás 14.c, Kun András Bence 12.e, Lengyel Szilárd 13.a, 
Csegezi Gergő 11.e, Hiripi Márk 11.e, Vadász Tamás 13.c.  

Csapatvezető: Nagy Attila testnevelő. Gratulálunk! 

Ismét dobogóra állhatott fiú csapatunk a nagyszabású rendezvényen, amelyet ezút-
tal is a szokásos helyszínen, a Bencs csarnokban rendeztek meg. A 18 résztvevő 
csapat hat hármas csoportban döntötte el a továbbjutás sorsát.  

A mieink a ’D’ jelű csoportba kerültek, ahonnan egy győzelemmel és egy vereség-
gel jutottak tovább az egyenes kieséses szakaszba. Ezután következett az elődöntő-
be jutásért a nyíregyházi Petőfi csapata, akiket 4-0-ra vertünk. A hármas döntőbe 
jutásért a nyíregyházi Wesselényi várt a mieinkre, ezt a találkozót 1-0-ra nyertük, 
így bejutottunk a három legjobb csapat közé. A hármas finálét nagyszerűen kezd-
tük, hiszen a nagykállói Kállayt 4-1-re múltuk felül, a második találkozót viszont 
hiába támadtuk végig, a nyírbátori Báthory egyetlen helyzetét gólra váltotta, így 
idén az ezüst jutott fiainknak. A második helyezéssel jogot szereztünk a regionális 
döntőben való részvételre. Gratulálunk fiúk! 

A csapat tagjai: Szabó Balázs (10.c), Huszti Bence (10.b), Takács Roland (12.a), 
Huszti Péter (12.c), Farkas Zoltán Richárd, Szabó Dávid, Szilágyi Patrik Péter 
(13.c), Kocsis Máté (13.de), Rimili Péter Viktor, Zakor Gergő (14.b).  

Csapatvezető: Kosztyu Miklós testnevelő.  

Tizenöt csapat részvételével Nyíregyházán rendezték meg az idei Megyei Sportnapokat 
leány labdarúgásban. A helyszín ezúttal is a Wesselényi Szakgimnázium csarnoka volt, 
ahol három négyes és egy hármas csoportba kerültek a csapatok. Iskolánk együttese a ’D’ 
jelű csoportba került, ahol az első találkozón 1-0-ra győzött a nyíregyházi Szent Imre 
Gimnázium csapata ellen, majd a nyírbátori Báthory István Gimnáziumtól elszenvedett 2-
0-s vereség a csoportbeli második helyezést és a továbbjutást jelentette.  

A négyes döntőbe jutásért a nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázium csapat várt a mieinkre, 
akikkel évről évre nagy csatát vívunk, ezúttal sem volt ez másként,, Olcsvári Stefánia 
gólja döntött a mieink javára. A döntőbe jutásért vívott találkozón 0-0-ra végeztünk a 
nyíregyházi Széchenyi Szakgimnázium ellen, a hetespárbajt pedig sajnos elbuktuk.  

A bronzmeccsen a nyíregyházi Arany János Gimnázium csapatával mérkőztünk, egészen 
az utolsó másodpercekig vezettünk, de végül döntetlen lett a találkozó, a büntetők pedig 
ezúttal sem nekünk kedveztek. A mérkőzésen lányainkat sokkolta Pásztor Regina fejsérü-
lése, így már sajnos nem tudtak kizárólag a játékkal foglalkozni. Reginát mentő szállította 
a kórházba, ahonnan alapos vizsgálatok után végül aznap hazaengedték. Gratulálunk lá-
nyok! 

A csapat tagjai: Kemenyiczki Evelin, Ötvös Dorina (10.e), Pásztor Regina Erika (10.f), Molnár Vivien (12.d), Gál Panna Erzsébet (12.e), 
Veres Evelin (12.f), Olcsvári Stefánia (13.de). Csapatvezető: Plesu Ádám.  

A 10.a osztály Mikulás napi bowlingozáson 
járt a St. Jonathan Rendezvényházban.  
Az izgalmas és jó hangulatú versengés után 
helyben sütött olasz pizzával lakhattak jól a 
fiatalok. 

Iskolánk fiú 
labdarúgó 
csapata két 
tornát nyert 
az elmúlt 
időszakban 
A Baross 
Kupán min-
den csapatot 
legyőztek a fiúk és méltán nyerték el a bajnoki 
címet és az ezzel járó kupát. A gólkirályi címet 
Farkas Zoltán nyerte el. 
A Kállay Kupán Nagykállóban ismételten leg-
jobbnak bizonyult iskolánk csapata és elnyerte 
a serleget. A torna legjobb játékosának Huszti 
Pétert választották. Csapatvezető: Kosztyu Miklós 

Gratulálunk! 

A régi hagyomá-
nyokat felelevenít-
ve, december első 
hetében házi Mi-
kulás labdarúgó 
torna zajlott isko-

lánkban, 8 csapat részvételével. 
A csapatokat a tanulók saját 
maguk alakították ki.  

A csoportmérkőzések után 4 
csapat került a december 6.-ai 
elődöntőkbe, ahol kialakult a 
végső sorrend.  

A Gépész Mikulás Kupa vég-
eredménye:  

I. hely: Mörfi Bikái, II. hely: 
Bitangok, III. hely: Brazilok, IV. 
hely: Dörmögők FC . A szervező Nagy Attila testnevelő volt. 


