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Sikersorozat csúcsán a gépészeti rendész csapata ! 
A siker a megyei középiskolai rendészeti csapatver-
seny első helyezésével kezdődött, majd folytatódott 
az országos régiós válogatós versennyel, ahol 65 
csapat közül 4. helyen jutottak be versenyzőink a 
legjobb húsz csapat közé az országos döntőbe. 
2019. április 25-26-27-én került sor az Országos 
Középiskolai Rendészeti Csapatverseny Országos 
döntőjére az Adyligeti Rendészeti Szakgimnázium-
ban. A fiúk felkészülten, tele önbizalommal harcol-
tak, küzdöttek a minél jobb eredményért. Büszke 
volt a csapat arra, hogy iskolánkat a versenysorozat 
legmagasabb megmérettetésén képviselhetik.  

A döntőben igen szoros küzdelemben a 6. helyezést 
érték el, amelyet már elismerő oklevéllel és serleggel 
jutalmaztak. Rendészeti csapatversenyek során 
ilyen szintre még a gépész csapata nem jutott! 
Köszönet illeti Kosztyu Miklós testnevelő tanár 
urat, aki a versenyek időszakában a fizikai felada-
tok végrehajtására készítette fel a fiúkat, hiszen 
ezen versenyszámok során a csapat 98%-os teljesít-
ményt ért el! Ott volt a csapattal a régiós válogatós 
versenyen, valamint az országos döntőben is. A 
szakmai felkészítést Szondi Gyula alezredes csa-
patvezető végezte. 
Köszönet osztályfőnöküknek, Sukta Erzsébet 
tanárnőnek és szaktanáraiknak, akik türelemmel, 
megértéssel viselték a felkészülés hosszú időszakát. 
Ez az eredmény azonban a további rendészeti 
versenyek során igen magasra tette a mércét!  
Végül, de nem utolsó sorban a csapat tagjai: Bár-
sony Márk László, Erdős Alex, Kun András Bence, 
Nagy Tamás 11.e osztály. A régiós válogatósverse-
nyen Miskolcon a csapat tagja volt Darabánt Dá-
vid is, aki szintén a 11.e osztály tanulója.  
Szép munka volt fiúk !  

 

A Mátészalkai Szakképzési Centrum 
Gépészeti Szakgimnáziuma és Kollégi-
uma Tagintézményében végzett lelkiis-
meretes és áldozatos munkájáért az 
iskolavezetés javaslata alapján 2019. 
évben az „Év pedagógusa” kitüntető 
elismerésben részesült Szűcsné Kerti 
Éva, Lakatosné Kádár Ágnes tanár-
nők és Láposi Zoltán szakmai igazga-
tóhelyettes. További munkájukhoz jó 
egészséget és szakmai sikereket kívá-
nunk!  

BALLAGÁS 

 

ZÖLD-NAP 2019 

Szondi Gyula ny.rendőr alezredes, csapatvezető 
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Bakos Miklós, 

Balogh Diána 

Csuhanics 

Bence 

Farkas Zoltán 

Richárd 

Fetter Dávid 

Gacsályi Lili 

Győri Evelin 

Harcsa Gergely 

Sándor 

Juhos Marcell 

Katona Gábor 

Kemecsei Kinga 

Lili 

Keresztesi András 

Keresztesi Panna 

Kincs Ákos Róbert 

Kisgyörgy Krisztián 

Lőkös Norber 

Sikesdi Bence Márk 

Szabó Bence János 

 Vajda Gábor 

 Várkonyi Balázs 

 Veres Domokos 

Bélteki László 

Bócsi Máté 

Áron 

Czine Sándor 

Gergely Dániel 

Huszti Ferenc 

Jámbor István 

Kondor Roland 

Kovács Márk 

Lipcsei Dávid 

József 

Mocsár Dávid 

Nagy Richárd 

Orosz Krisztián 

Péter Zsolt 

Schmidt Tivadar 

Sebők Bence Bátor 

Székely Gábor  

Sándor 

Szilágyi Tamás 

Tárkányi Zoltán 

Telegdi Richárd 

Tóth Kristóf 

Vadász Tamás 

Végvári Gergő 

Zakor Milán Csaba 

Agócs Anita 
Borbély Brigitta 
Kasu Bence Patrik 
Kósa Barbara Gréta 
Lengyel Szilárd Ferenc 
Lőrincz Klaudia 
Papp Petra 
Pável Gergő 
Puskás Gábor 
Serényi Balázs 
Szalonna Bence 
Szilágyi Kristóf János 
Tóth Roland Árpád  
Trockis Viktória 
Varga Zsolt Márk 
Zolcsák László 

12.a 

12.b 

12.c 
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Balázs Vivien 

Bátori Ágnes 

Biró Katalin Kitti 

Botos Karolina 

Hornyák Klaudia 

Horváth Szilvia 

Jármi Fanni, 

Jónás Petra 

Katona Réka 

Kincs Eszter 

Papp Henrietta 

Papp Vanda 

Rácz Liliána, 

Séra Fanni 

Sipos Diána 

Szabó Viktória 

Szántó Alexandra 

Szántó Diána 

Tóth Viktória 

Végi Gréta  

Szimonetta 

Aranyos Mária  
Veronika 

Balogh Krisztina 
Csák Ákos 

Farkas Ádám 
Helmeczi László 

Ilku Alex 
Imre Lilla 

Iván Anikó 
Jónás Tünde 

Kovács Brigitta 
Kovács Petra 

Kovács Rebeka 
 

Lakatos Krisztián 
Matyi Tamara 
Onder Gábor 

Pénzes László 
Póti Vivien Evelin 

Sarka Dávid 
Szántó Tamás 

Szilágyi Marcell 
Szöllösi Réka 

Tóth Barbara Viola 
Török Laura 
Varga Ágnes 
Vári Vivien 

12.e 

12.f 

Boros Máté 

Horváth Vanda 

Láng Elizabet 

Lőrincz Karola 

Ördög Anna 

Rácz Dávid 

Rácz Patrik 

Szalacsi Natália 

Székely Dominik 

Tisza Ákos 

Tóth Nikoletta 

Turányi Barbara Anett 

Zsigó Nikoletta 

12.d 
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A 2018/19-es „Határtalanul!” pályázat befejezéseként Húsvét után 
25 szentegyházi diák utazott hozzánk két kísérőtanárral. Este fogad-
tuk a vendégeket, másnap pedig elkezdődött a program. 
Az ötnapos kirándulás alatt a tanulók megismertek sok magyarorszá-
gi nevezetességet, kirándultak, kikapcsolódtak. Megtekintették isko-
lánkat, találkoztak iskolánk tanulóival, akikkel egy spontán zenélés, 
éneklés alakult ki, jó hangulatot teremtve a vacsoránál. 
Szerdán, 24-én egész napos kirándulásra mentünk Egerbe és Eger 
környékére. Először a Bazilikát néztük meg, amelyik hatalmas mére-

teivel lenyűgöző volt. 
Ezután az Eszterházy 
Károly Egyetemet akartuk 
meglátogatni, de ott csak 
délután tudtak fogadni, 
ezért a várlátogatás követ-
kezett. Először megnéztük 
a püspöki palotát, a kiállí-
tásokat. Ezután a bástyá-
kon sétáltunk, majd le-
mentünk Gárdonyi Géza 
sírjához ahol fejet hajtot-
tunk nagy írónk előtt.  
Ezután következett az 
Eszterházy Károly Egye-
tem meglátogatása. A 
belváros utcaszintjénél 44 
méterrel magasabban 
elhelyezkedő Panoráma 
Terasz Eger városának 
legmagasabb látogatható 
kilátója, így fontos turisz-
tikai célpont. Aki veszi a 
fáradságot és megbirkózik 

a 314 lépcsőfokkal, a teraszon körbejárva madártávlatból megszem-
lélheti az egész barokk belvárost. Ezt a látványosságot városnéző 
távcsövekkel is érdekesebbé tették. 
A sötétszobában a CAMERA OBSCURA segítségével a város neve-
zetességeit ismerhetjük meg madártávlatból. A kis terem mennyeze-
tén lévő kerek nyílásban van egy forgatható fémhenger. Ebben talál-
hatók a berendezés fő alkotóelemei: egy a hengerrel együtt forduló, 
billenthető szögű síktükör és egy hosszú fókusztávolságú gyűjtőlen-
cse. A Sötétkamra kezelője karok segítségével körbe forgathatja a 

hengert, billentheti a 
tükröt, ezáltal különbö-
ző irányokból, köze-
lebbi és távolabbi vá-
rosképeket tud kivetí-
teni a fehér asztalra. 
Csütörtökön reggel 
először a Sárospataki 
Rákóczi várat látogat-
tuk meg. Ezt a várat 
leggyakrabban az öt-
száz forintos hátolda-

lán láthatjuk, az előlapján pedig Rákóczi képe szerepel. Maga a vár, 
az idegenvezető érdekes ismertetőivel, a történelmi eseményekkel 
nagyon tetszett mindenkinek. Magyarország egyik leghíresebb vára 
a Rákóczi vár, hazánk legnagyszerűbb késő reneszánsz műemlékei 
közé tartozik, egyben az ország legjelentősebb Rákóczi kultuszhe-
lye. A vár környékén tett séta után átutaztunk Sátoraljaújhelyre. 
Itt felkerestük Sátoraljaújhely egyik, Kárpát-medencei viszonylatban 
is egyedülálló látványosságát a város fölé magasodó Szár-hegy tete-
jén és az odafelé vezető út mentén található Magyar Kálvária emlék-
mű együttest. A Kálvária a magyarok történelmének egyik legsöté-
tebb napjára, a Trianoni békeszerződésre emlékszik, illetve az akkor 
elcsatolt országrészek és városok előtt tiszteleg. A Magyar Kálvária 
csoporthoz szervesen hozzátartozik a Szent István kápolna is, mely-
nek teteje a Magyar Szent Koronát formázza meg, ez 1938-ban 
épült. 
A Szár-hegyről a Magas-hegyre két, egyenként 6 fő szállítására 
alkalmas kabinnal csúsztunk át, ami majd 152 méteres magasságban 
halad. A kötélpálya hossza 1036 méter. Innen libegővel mentünk le 
a bob pályáig, amin a bátrabbak többször is végigmentek. 
Pénteken reggel iskolalátogatással kezdtünk, vendégeinket végigve-
zettük a tantermeken, 
számítógéptermeken és 
a műhelyeken is. Egy 
rövid igazgatói kö-
szöntő után buszra 
ültünk, hogy megláto-
gassuk a nyíregyházi 
állatparkot. Mi is úgy 
jártunk, ahogy a leg-
több vendég: sok min-
dent láttunk, de maradt 
ki látnivaló időhiány és 
fáradság miatt, ez majd 
egy következő látoga-
tásra maradt. 
Szombaton reggel elbúcsúztunk. Fáradtan, de sok élménnyel gazda-
godva indult haza a testvériskola csapata. 

Határtalanul! - második utazás 

A Tiszavasvári Kábítószerügyi Egyeztető Fórum által életre hívott 
drogprevenciós kiállítás volt 2019.04.01-04.05. között. 
A tárlat Mátészalkai SZC Kállay Rudolf Szakközépiskolában volt 
megtekinthető. Látogatást tett a 13.f, 13. d és a 14.d, kísérő pedagó-
gusok Bakos-Koncz Annamária, Filep Ernőné, Házi Zoltánné osz-
tályfőnökök és Lőrinczné Tóth Klaudia tanárnő. 

2019. március 29-én a Ma-
gyar Vöröskereszt által szer-
vezett elsősegélynyújtó ver-
senyen vehettünk részt 
Nagykállóban, az MSZC 
Kállay Rudolf Szakközépis-
kolában.  
Csapattagok: Gere Ágnes, 
Rostás Dzsenifer, Petrócki 
Éva, Bartha Beatrix, Jónás 
Krisztina és Koncányi Nor-
bert. 12 kárhelyen kellett 
feladatokat megoldanunk, többek között újraélesztettünk, vérzést 
csillapítottunk és égéseket láttunk el. A feladatok között megtekint-
hettük az élet labirintusát. A verseny és a labirintus is egyformán 
hasznos volt, rengeteget tanulhattunk belőle. Izgatottan vártuk az 
eredményhirdetést, amelyen 2. helyezést értünk el.  
Köszönjük Vassné Pintye Anita tanárnőnek a felkészítést! 

Deme Endre gyakorlati oktatásvezető 

https://www.varazstorony.hu/cameraobscura.php
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Negyedik alkalom-
mal csatlakozott 
2019. április 12-én 
iskolánk a Szakmák 
Éjszakája országos 
rendezvénysorozat-
hoz. A több, mint 
félezer résztvevő 
megismerkedhetett 
iskolánk szakmai 
életével és megany-
nyi érdekes bemuta-
tó hívta fel a figyel-
met a hivatástudatra.  
Néhányat említve: 

baleseti szimuláció vagy az egészségügyi ellátórendszer fontosabb 
tudnivalóit, az Office World világát ismertették a szakemberek, de 
megnézhették a LEGO-robot-, pénztörténeti- és Juhász Katalin 
fotográfus kiállítását is.  
Az idén 13. e osztályos, Irodai titkár szakos osztálytársaimmal Offi-
ce-World című kisfilmet készítettünk a Szakmák éjszakája rendez-
vényre, melyben bemutattuk a régi, hagyományos irodákat, illetve a 
modern, papír nélküli, környezettudatos irodaszemléletet. 
Először a 30-as években játszódó Meseautó irodajeleneteit nézhet-
ték meg a rendezvényre ellátogatók. Megismerhették a számítógép 
egyik elődjét, a mechanikus írógépet, megtudhatták, hogyan műkö-
dik a „stemplizés”. Megnézhették, milyen volt a 20. század legna-
gyobb kommunikációs vívmánya, a telefon.  

Ezután nagyot ugrottunk az időben: A kezdő című, 2015-ben ké-
szült film modern, világos és tágas irodájába csöppentek vendége-
ink. Míg az előző részletben a számítógép egyik elődjével, addig 
ebben a jelenetben már egy utóddal, vagyis a laptoppal mint az 
egyik legfontosabb irodatechnikai eszközzel szembesülhettek az 
érdeklődők. Az összeállítás informatikai részét Asztalos Richárd 
diáktársam készítette el. 
A kisfilm bemutatása mellett ismertettük az iskolában folyó Irodai 
titkár képzést.  
Az ellátogató kisdiákoknak Puzzle ügy(vitel)esen és Borítékoló 
nevű játékos feladatokkal készültünk, melyen a résztvevők megis-
merhették az 
ügyviteli terüle-
ten dolgozók 
különböző tevé-
kenységeit és 
interaktív mó-
don megtanul-
hatták a boríték-
címzést.  
Köszönjük ezt 
az estét a máté-
szalkai rendőr-
kapitányságnak, 
a mentőállomás-
nak és a kataszt-
rófavédelmi 
kirendeltségnek.  Horváth Kinga 13.e 

A DIGITÁLIS TÉMAHÉT 
alkalmával - április 12-én - 
közös webszerkesztésre invi-
táltuk az Esze Tamás Gimnázi-
um diákjait. 
Bevezetésként egy webes al-
kalmazást mutattunk be, me-

lyet diákjaink készítettek a LogMeIn projekt keretében a cég szoft-
verfejlesztőivel végzett közös munka során. Az igényes és hasznos 
fejlesztés legfőképp Bakos Richárd 11.a és Jászay Gábor 11.b osztá-
lyos diákok kitartó és színvonalas munkáját dicséri.  

A program második részében a gimisek 
betekintést nyerhettek a webszerkesztési 
alapokba. Rövid bevezető után legfő-
képp szövegértési kompetencián alapuló 
gyakorlati feladat következett. A munká-
hoz szükséges .html, .css és JavaScript 
fájlokat alig/félig/készre gyártva kapták, 
melyet a lépésenkénti útmutató alapján 
kellett működő weblappá fejleszteniük. 
Volt benne keret, felsorolás, hivatkozá-
sok, táblázat, képek, .js kód, s mindez .css
-sel formázva és húsvéti animációval 
izgalmassá téve. Tartalmilag a következő 
heti tanulmányi út programelemeihez 

kötődő információk kerül-
tek bele. Miután szinte 
mindenki elért a kívánt 
végeredményig, további 
előkészített dizájnvariáció-
kat próbálhattak ki, ill. 
többen a javascript kód 
kisebb változtatásaiba is 
bátran belevágtak. Az elké-
szült weblapok egyediek 
lettek, miközben a felfede-
zés öröme is megjelent az 
arcokon. 
A záróakkord Veres Nor-
bert 11.a osztályos tanuló 
előadása lett, mely során 
megtudhattuk, hogyan ho-
zott létre és üzemeltet egy 
webshop-ot, melynek a 
termékei saját ötletei alap-
ján készülnek. 
A visszajelzések alapján más hasonló programra is szívesen látogat-
nának el hozzánk. A projektet kitalálta, előkészítette és közösen 
megvalósította Jágri Ilona, Jakabné Márton Klára tanárnők és Len-
gyel István tanár úr. 

Szakmák éjszakája 
Office-World 

2019. április 15-én a 11. a és 11. d osztályok osztályfőnökeikkel 
Poroszlóra látogattak, ahol megtekintették a Tisza-tavi 
Ökocentrumot, hajókiránduláson megismerkedtek a környék nö-
vény- és állatvilágával. 

Sátoraljaújhelyre, a kalandparkba kirándult a 9.a és a 

10.a osztály május 22-én. Az utazást megszakították 

a fiatalok Rakamazon, ahol a teknősházba is elláto-

gattak. Az egész napos program során a rossz idő 

ellenére nagyszerűen érezték magukat diákjaink. 

Jágri Ilona, Jakabné Márton Klára 
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Markovics Beáta vagyok, 22 éves pálya-
kezdő. 2018 júniusában szereztem Irodai 
titkár képesítést a Mátészalkai Szakképzési 
Centrum Gépészeti Szakgimnáziuma és 
Kollégiumában. Tanulmányaim befejezése 
után nem sokkal (2018. szeptember 17-én) 
elhelyezkedtem a Jármi-Papos-Őr Általá-
nos Iskola Őri Bibó István Tagintézményé-
ben iskolatitkárként. A tevékenységet ille-
tően elmondhatom, tulajdonképpen ugyan-
olyan feladatokat kell végeznem, mint a 
tanulmányaim során, de mégis más:  
Vezetem a titkárságot, nyilvántartom és 
rendszerezem az átfutó és határidős ügye-
ket, az ügyiratokat, a bélyegzőket, a szigo-
rú számadású nyomtatványokat (törzslap, 
stb.). Továbbítom a határidős ügyiratokat – 
az intézményvezető szignálása után – az 
ügyintézőkhöz, akik aláírással átvetetik 
azokat. Feladati körömhöz tartozik a tan-
könyvrendelés és a tisztítószerigény-
nyilvántartása. Előkészítem a kiadványo-

zást, bérmentesítem és továbbítom a kiad-
ványokat, küldeményeket. A hivatalos 
üzeneteket, a körtelefonok tartalmát továb-
bítom, tájékoztatást adok az érintetteknek 
az ügyben eljáró illetékes ügyintéző felha-
talmazása alapján. Gépelek és másolok a 
vezető által engedélyezett (szignóval ellá-
tott) intézményi iratokat, szükség esetén – 
az igazgató utasítására – jegyzőkönyvet 
készítek a rendszeres értekezletekről is. Itt 
a gyorsírással való jegyzetelés nagyban 
segíti a munkámat. Vezetem a tanulók 
naprakész intézményi nyilvántartását, a 
hivatalos statisztikákat. Szívélyesen foga-
dom a vezetőkhöz látogató személyeket, a 
szülőket, pedagógusokat, diákokat, ügyeik 
intézését elősegítem, minden intézkedésé-
ről tájékoztatom az igazgatót vagy helyette-
sét. A munkavégzés során a tudomásomra 
jutott információkat hivatali titokként keze-
lem. Végzem az ebédbefizetések összegzé-
sét. A hónap végi túlóra és helyettesítési 
elszámolások kimutatásában közreműkö-
dök. Nyilvántartom a pedagógusok hiány-
zásait. Naponta figyelemmel kísérem az E-
mail üzeneteket. Használom a Kréta-, Kir-, 
KIRA rendszert.  
Mindezekből is kitűnik mennyire sokoldalú 
az irodai titkár szakma. Szerencsés vagyok, 
mert a munkahelyemen modern feltételek 
között dolgozunk, minden kolléga rendel-
kezik laptoppal, teljes körű WIFI hozzáfé-
réssel.  

A természettudományi munkaközösség a 2018/2019-es tanévben is 
megrendezte hagyományos tanulmányi versenyeit, a természetis-
mereti projektversenyt és a házi matematikaversenyt. 
Az idei projektversenyben a diákoknak természettudósok életéből, 
munkásságából, találmányaiból kellett felkészülniük. Az ismeret-
anyagot különböző feladatok formájában, több fordulóban kértük 
számon a tanulóktól, építve a megszerzett ismereteikre.  
Volt plakátkészítés, online-kérdőív kitöltés, rejtvényfejtés, szókere-

ső, tudásteszt, prezentáció készítés és előadás. A versenyre 17 csa-
pat jelentkezett 3-3 fővel. Az utolsó fordulóig 6 csapat jutott el, 
akiknek előadásaik igen színesek és változatosak voltak, sok érde-
kességgel lettünk gazdagabbak. 
A legjobb eredményt elérő csapatok: 
1. Földlakók 10.d 60 pont 
A csapat tagjai: Bócsi Dominika, Papp Vivien Mercédesz, Simon 
Katalin Zsuzsanna 
2. Páratlan páros 10.d 55 pont 
A csapat tagjai: Matyi Barbara, Tordai Petra, Varga Laura 
A matematika versenyen kétfős csapatok mérhették össze tudásukat 
a 9-10-11. évfolyamon. Az őszi fordulóban logikai fejtörőket, a 
tavasziban a tananyaggal kapcsolatos feladatokat kellett megoldani-
uk a pároknak. Összesen 56 pár mérte össze tudását. 
A legeredményesebb párok évfolyamonként: 
Csutak Dávid - Nagy Milán 9.a 
Papp Vivien Mercédesz – Simon Katalin Zsuzsanna 10.d 
Vass Zsolt - Benedek László 11.b 
A munkaközösség tagjai köszönik a diákok aktív részvételét és 
gratulálnak a nyertes csapatoknak, ill. tanulóknak. Bízunk abban, 
hogy jövőre még többen jelentkeztek versenyeinkre!  

A munkaközösség 

Ajándékot hoztam munkahelyemről a nyírbátori 
UNILEVER gyártól, ahol már az egyetemi ta-
nulmányaim alatt elkezdtem dolgozni PLC 
programozóként. Kilenc év alatt Projekt mérnök 
és PLC csoportvezető lettem. Nagy örömömre 
szolgál, hogy ezekkel a tisztítószerekkel segít-
hetem egykori iskolámat. Deme Dávid 

„Kincset ér a hulladék, vedd észre”! A GINOP-6.2.3-17 A 

szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése "Szakma 
smart Mátészalka" pályázat egyik programeleme a tantárgya-
kon átívelő projekt, melynek keretein belül a környezetvéde-
lem és az újrahasznosítás kapott kiemelt szerepet. A diákok a 
mentoraikkal lelkesen gyűjtötték a "szemetet" és mindenféle 
tárgyat készítettek belőle. Ebből készült a "HULLADÉK DE-
SIGN" kiállítás, mely megtekinthető iskolánk aulájában. 

A Diákönkormányzat és a 
Szülői-munkaközösség FOTÓ-
pályázatot hirdetett iskolánk 
diákjainak: " Tavasz a termé-
szetben" címmel. 38 pálya-
munka érkezett, amit szakmai 
zsűri bírált el és állította fel a 
végső sorrendet. I. helyezett: 
Ábri Tímea (9.e) osztályos 
tanuló, II. helyezett: Dorogi 
Patrik, (10.c) III. helyezett: 
Papp Leonetta (13.d), jutal-
muk Print Fotó vásárlási utal-
vány. A különdíjat Keresztesi 
Nikolett (13.e) osztályos ta-
nuló kapta, akit a Képes Géza 
Városi Könyvtár jutalmazott. 
A közönségdíjat Béres Fe-
renc (9.c) nyerte el, aki szin-
tén Print Fotó vásárlási utal-
ványt kapott.  

Köszönjük Czine Árpád fotográfusnak és feleségének, akik értékelték a fotókat és felállí-
tották a sorrendet. A városi könyvtárnak és a szülői munkaközösségnek köszönjük az 
ajándékokat, amivel megjutalmazhattuk versenyzőinket! 

Iskolatitkár általános 
iskolában 

Markovics Beáta 
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A megfejtés angolul: "A tavasz egyik jelzője".  

Informatikai Tanulmányi Kirándulás 

Április 16-17. között ellátogatottunk a budapesti STARTUP 
SAFARY rendezvényére. Iskolánkból 23 fő infor matika szak-
macsoportos, a helyi gimnáziumból 14 fő 9-11. évfolyamos diák 
jelentkezett.  

A mi diákjaink közül sokan már az előző évben is részesei lehettek 
a programsorozatnak és bíztak abban, hogy idén is legalább annyi-
ra érdekes előadások, interaktív bemutatók várnak rájuk. 
Utunk első állomását, a HADTÖRTÉNETI MÚZEUMot egy 
könnyű séta után értük el, ahol egy izgalmas múzeumpedagógiai 
foglalkozáson vettünk részt Pesti srácok címmel. A múzeum és a 
szálláshelyünk elhelyezkedéséből adódóan a Budai Várat hosszá-

ban átsétáltuk gyönyörködve a csodálatos panorámában, épületek-
ben. A fiatalos, modern szállást, melyről a Dunára is ráláthattunk, 
mindenki örömmel foglalta el. Az esti program filmnézés volt. 
Másnap a svédasztalos reggelit követően 6 fős csoportokban indul-
tunk a Startup Safary programjaira. Érdekes, inspiráló előadásokon 
vettünk részt különböző budapesti helyszíneken, IT-s cégek irodái-
ban. Néhány közülük:  
FLAKI: A VARÁZSLATOS ÁMÍTÓGÉP, avagy nem minden 
szarka farka programozó - a "programozás" hogyan ivódik bele 
lassan az élet (és a munkaerőpiac) szinte minden egyes szektorába: 
robotika, zene, jog, gazdaság? Mindegy, melyik irány vonz, némi 
programozói tudás ezek mindegyikében jól tud jönni!" 

ESPORT UNIVERSUM - bemutatót tartottak a leghíresebb e-
Sportok közvetítésének stúdiójában, ahonnan közvetítik a League 
of Legends döntőket, világkupákat, és itt szervezik az immáron 
Magyarországon is egyre jobban meghonosodó versenyeket.  
A két nap élményekben gazdag, informatív, szakmai szempontból 
igen hasznos volt. Nagyszerűen prezentáló előadók, hiteles történe-
tek támasztották alá a diákok számára az informatika iránti elköte-
leződés hasznosságát. 
Az utazás, szállás, múzeumi és safary belépők finanszírozását ezút-

tal az EPAM SZOFTVERFEJLESZTŐ CÉGnek 
köszönhetjük.  
Szervező és kísérő tanárok: Jágri Ilona, Jakabné 

Márton Klára, Lengyel István és a gimnázium részéről Pituk And-
rea voltak.  

Április 10-én került sor végzőseink 
„Búcsúestjére”, amit Hutfleszné 
Varga Katalin tanárnő szervezett. 
Három végzős kollégistánk -
Horváth Vanda, Márton Eszter, 
Milák Balázs - kollégiumi nevelő-
testületi dicséretben részesült az itt 
töltött évek alatt végzett közösségi 
munkájukért, valamint sport tevé-
kenységükért.  
A tavaszi szünet előtt (04.15-én) Vajára szervezett kirándulást 
Bródi Viktor tanár úr. A lelkes csapat biciklivel érkezett a 
Várkastélyhoz, aminek a megtekintése után a tónál sütögetés-
sel és pihenéssel telt a délután. 

A Gépész Kollégiumi Focitornán (05.21) csapatunk bronzérmes lett, a legjobb kapus díjat 
Koza Zoltán nyerte. Másnap egy lelkes kis csapat egész napos horgászaton vett részt Vékony 
Szilárd tanár úr vezetésével, a halakat a Kocsordi tóból fogták. Május végén Gyereknapi ün-
nepi vacsorán voltunk együtt vendégeinkkel, búcsúztunk a tanévtől is. A nyári szünetre min-
denkinek feltöltődést és hasznos időtöltést kívánunk! 

Az egészségügyi munkaközös-
ség 2019. április 4-én újra meg-
rendezte a lassan már hagyo-
mánynak számító, jótékonysági 

sütivásárát. Ez alkalommal is számos osz-
tály, tanuló támogatta a rendezvényt, ma-
gáénak érezve a célkitűzéseket. Rengeteg 
finom sütemény közül lehetett választani, 
és az ízlelőbimbók kényeztetésén túl fo-
kozta az élményt az is, hogy ismételten 
támogathattuk iskolánk alapítványát és 
egy rászoruló tanulónkat.  
A bevétel 75.000 Ft volt, amelyet teljes 
egészében szétosztottunk. 
Köszönjük mindenkinek a támogatást, 
akár süteménnyel, akár vásárlással segítet-
te a kezdeményezés sikerességét.  
 

Egészségügyi MK. 

Ebben a tanévben is részt vettük a Ma-
gyar Gyorsírók és Gépírók Országos 
Szövetsége által meghirdetett Teöreök 
Aladár Országos Gyorsíró-, Gépíró és 
Szövegszerkesztő versenyen.  

Részt vevő tanulók: Erdélyi Noémi, Tordai Petra, 
Szilágyi Renátó 10.d, Horváth Vanda, Szalacsi Natá-
lia, Boros Máté 12.d és Oláh Ádám 11.e.  

Mindannyian eredményes versenymunkát írtak, melyet 
a Gépírók Szövetsége oklevéllel és éremmel jutalma-
zott. Felkészítő tanár Láposiné Kiss Judit. Gratulálunk! 

Jágri Ilona, Jakabné Márton Klára 

Április 10-én került sor az Orszá-
gos Katasztrófavédelmi Ifjúsági 
Verseny kirendeltségi döntőjére a 
Mátészalkai Katasztrófavédelmi 
Kirendeltségen. 

Iskolánkat Lakatos József Patrik, 
Biró Milán 11.e, Szabó Alex 
Bence, Csicsák Dávid 10.e osz-
tályos tanulók képviselték.  
A csapat a II. helyen végzett és 
„A legjobb gátépítők” különdíj-
ban részesült. Felkészítő tanár : 
Fekete Gergő. Gratulálunk! 

Kollégiumi nevelők 



Szerkesztő: Láposiné Kiss Judit  Témák, cikkek összegyűjtése: Plesu Ádám Rajzok gyűjtése: Meszlényi Boglárka Foto: Láposi Zoltán   
Készült: Az iskolában ill. az Info-West nyomdában. Felelős kiadó: Nagy József igazgató Engedélyszám: B/ISK6206/SZA/93 

Köszönjük a cikkek íróinak munkáját! Továbbra is várjuk verseiteket, cikkeiteket, rajzaitokat! 
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Szerkesztő: Láposiné Kiss Judit  Témák, cikkek összegyűjtése: Fülesdiné Juhász Tímea, Plesu Ádám  Foto: Láposi Zoltán, Fejér  Gábor  
Készült: Az iskolában ill. az Info-West nyomdában. Felelős kiadó: Nagy József igazgató Engedélyszám: B/ISK6206/SZA/93 

Köszönjük a cikkek íróinak munkáját! Továbbra is várjuk verseiteket, cikkeiteket, rajzaitokat! 
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Takács Roland  
csapatkapitány veszi át a 
győztes csapatnak járó 

serleget  

Pálincsár Lilla 10.e osztályos tanuló a 
Középiskolás Közlekedésbiztonsági 
Kupa megyei döntőjének I. helyezettje 
lett, ezzel képviselve megyénket a XVI. 
Országos Középiskolás Közlekedésbiz-
tonsági Kupa április 17-18-ai országos 
döntőjén, ahol végül a IX. helyezést érte 
el. 
 

A felkészülését általános iskolai tanára, 
Nagy Zoltán segítette. 
Gratulálunk és további sok sikert kívá-
nunk!  

A regionális tornagyőzelem  
országos döntőt ért 

 

Leány labdarúgó csapatunk megnyerte a regionális 
SZODSE Kupát, így bejutott a májusi budapesti 
országos döntőbe. A szervezők csapatunk játékosát, 
a 10.e osztályos Balogh Dorinát választották a torna 
legjobb játékosának.  
Eredményeink: 
Gépész-Inczédy Nyíregyháza 3-1 (Olcsvári Stefánia 
2, Turányi Barbara) 
Gépész-Kállay Nagykálló 0-0 
Gépész-Budai Nagykálló 1-0 (Ötvös Dorina) 
Kupagyőztes csapatunk tagjai: Kemenyiczki Evelin 
9.e, Balogh Dorina 10.e, Turànyi Barbara Anett 
12.d, Gál Panna Erzsébet 11.e, Ördög Anna 12.d, 
Olcsvári Stefánia 9.f, Ötvös Dorina 9.e. Csapatveze-
tők: Plesu Ádám és Borbély Attila. A budapesti 
országos döntőre a mieink kiegészültek Bulyáki 
Hajnalkával és Kósa Vandával, a nagyszerű csapa-
tokat felvonultató mezőnyben végül a hatodik he-
lyen zártunk. Gratulálunk lányok!  

Leánycsapatunk megnyerte a 
Déri Kupát 

A négy csapatos, körmérkőzéses torna szakadó 
esőben kezdődött a Déri vadonatúj, műanyag 
borítású pályáján. A körülményekhez gyorsan 
sikerült alkalmazkodniuk lányainknak és a rend-
kívül csúszós pályán hősiesen küzdöttek, végül 
kapott gól nélküli, magabiztos tornagyőzelmet 
arattunk. A szervezők csapatunk játékosát, 
Olcsvári Stefániát választották a torna legjobb 
játékosának. Eredmények: Gépész-Budai 0-0 
Gépész-Bethlen 0-0, Déri-Gépész 0-3 (Olcsvári 
Stefánia, Turányi Barbara, Gál Panna). A 
tornagyőztes csapat tagjai: Kemenyiczki Evelin 
9.e, Turányi Barbara Anett 12.d, Bulyàki Haj-
nalka 9.c, Balogh Dorina 10.e, Ötvös Dorina 
9.e, Gál Panna Erzsébet 11.e, Olcsvári Stefánia 
9.f, Ördög Anna 12.d. Csapatvezető: Plesu Ádám. 

Idén is megrendeztük labdarúgó osztálybajnokságunkat. A két korcsoportban összesen 15 
csapat versengett a végső helyezésekért. A két korosztály végeredménye: 
9-10. évfolyam: 1. 9.e 'A', 2. 10.e, 3. 9.b, 4. 9.e 'B', 5. 9.c, 6. 9.a, 7. 10.a, 8. 10.c 
Különdíjasok: A torna legjobb játékosa: Huszti Bence - 9.b. A torna legjobb kapusa: Orosz 
Dominik 9.e 'A'. A torna gólkirálya: Oláh László 9.e 'B' 
11-12-13-14. évfolyam: 1. 12.d-13.b, 2. All Stars , 3. 12.c, 4. 11.e, 5. 13.c, 6. 11.a, 7. 14.e 
Különdíjasok: A torna legjobb játékosa: Huszti Péter - All Stars. A torna legjobb kapusa: 
Lengyel Szilárd 12.d - 13.b. A torna gólkirálya: Végvári Gergő 12.c 
Köszönjük szépen mindenkinek a részvételt, gratulálunk az érméseknek és a különdíjasok-
nak! Külön köszönet Plesu Ádám tanár úrnak a szervezésért és Gere Sándornak a játékve-
zetésért.  

Az idei Zöld-nap keretein belül újra megszerveztük a labdarú-

gó évfolyambajnokságot. Ezúttal újításként a tanárok csapata is 

részt vett a körmérkőzéses küzdelemben. A végső sikert a 11. 

évfolyam érte el, második helyen zárt a 12-13. évfolyam ve-

gyes csapata, míg a harmadi-

kak lettek iskolánk tanárai. 

Betétszámként került sor a 

büntetőrúgó versenyre, melyet 

leány kategóriában Turányi 

Barbara, míg fiú kategóriában 

Molnár Bence Rudolfovics 

nyert meg.  


