
27. évfolyam 1, 2. szám          2020. április, június 

Iskolánk egykori igazgatója, Pankotai Ferenc és  
felesége, Pankotai Ferencné tanárnő 50. házassági 

évfordulójukat ünnepelték.  
Gratulálunk és további jó egészséget kívánunk nekik! 

SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK  

A PEDAGÓGUSOKAT  

 

Juhász Imre „Jó tanuló, jó sportoló”  
emlékéremben részesült  

Erdős Alex 12.e, Molnár Vivien 12.d  
osztályos tanulók 

Emlékplakettet kapott 
négy éves kitűnő ered-
ményéért Vass Zsolt 
12.b osztályos tanuló 

Az iskolaújságban vég-
zett négy éves munká-
jáért jutalomban ré-
szesült Veres Norbert 
12.a osztályos tanuló 
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Aranylakodalmát ünnepelte Pankotai Ferenc, iskolánk korábbi igazgatója és felesége, Pankotai Fe-

rencné az iskolánk egykori tanárnője a Máriapócsi Kegytemplomban 2020. február 7-én. 1970. február 

7-én kötött hosszú házasságukból két gyermek és négy unoka született. 

50 év 

Iskolánk alapítványa „A Mátészalkai Gépé-
szeti Szakközépiskola és Kollégium Diák-
jaiért” Alapítvány 2020. február 29-én jótékonysági bált szervezett.  

A bál fővéndnöke Vásárhelyi József vállalkozó, iskolánk volt tanu-
lója és családja volt, akik 100.000,-Ft-tal 
támogatták alapítványunkat.  

Fülöpné Kecskés Judit igazgatóhelyettes 
asszony üdvözlő szavai után Dr. Bugya 
László elnök köszöntötte a megjelenteket, 
köszöntőt mondott Fülöp István, a Máté-
szalkai Járási Hivatal vezetője, majd Nagy 
József igazgató úr megnyitotta a bált.  

A műsorban a Szatmár banda muzsikáit 
hallhattuk, akik különböző hangszerekkel 
bűvölték el a közönséget.  

A zenét Kovács István szolgáltatta.  

Köszönjük a szervezőknek, iskolánk 
dolgozóinak a munkáját, akik hozzájárultak ezzel is a rendezvény 
sikeréhez.  

A bál tiszta bevétele 987.439,-
Ft volt, melyet a megszokott 
módon diákjaink támogatására 
használunk fel.  

Az alapítvány kuratóriuma 
megköszöni minden kedves 
támogatónak, hogy részvételé-
vel, tombola felajánlásával vagy 
támogatójegy vásárlásával segí-
tette rendezvényünket!  

TOMBOLA FELAJÁNLÓK: Kovács Sándor országgyűlési képviselő, Szabó István a 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés alelnöke, Fülöp István a Mátészalkai Járási 
Hivatal vezetője, Dr. Hanusi Péter polgármester, Torma Tamás alpolgármester, Dr. 
Juhászné Dr. Kicsák Marianna alpolgármester, Kerezsi István igazgató-Baross L Mező-
gazdasági Szakgimnázium, Szakközépisk. és Koll., Péter István igazgató-MSZC Kállay 
Rudolf Szakközépiskola, Dr. Bugya László főgigazgató-MSZC, Stamuszné Végh Anikó 
gazdasági főigazgatóhelyettes-MSZC – Stamusz Gábor, Láposi Zoltán igazgatóhelyet-
tes-MSZC Gépészeti Szakgimnázium, Barkován Ferenc igazgatóhelyettes-MSZC Gépé-
szeti Szakgimnázium, „Mátészalkai Gépészeti Szakközépiskola és Kollégium Diákjai-
ért” Alapítvány, Gépészeti Szakgimnázium – CNC szakkör, Alberto Öltönyház, Alfi-Ker. Kft. Margitics Attila, Ari Zoltán LACTUCA Építőipari Szociális 
Szövetkezet, Avon bolt, Balensza Bt., Batári Zsolt, Beauty Táska - Nagyné Pető Csilla, Benedek István MAKITA Szerszámbolt, Béresné Erdős Tímea, 
Borbély-Kiss Tünde - BABA-MAMA Börze, CLIVIA Virágbolt, Csobáné Balogh Tímea, Dobos László vállalkozó-MÉH Vállalat, Dr. Heizer Antalné, Dr. 
Szászi István, Egészségügyi Munkaközösség, Elektro Centrum-Szabó József, Erdei Ferenc-Diopack Kft., ERVO – Vonház Tibor, Fecske család, Fekete 
Gábor–Cybernet Computers, Fudella Viola, Függönyvarázs -Vass Herczeg Erika, GROVI Kft.-Vizler Tibor, Györfi János vállalkozó, Hamvas István, Hege-
dűs Tibor-Szerszámbolt, Jakabné Márton Klára, Kati Optika - Szováti Tiborné, Kedves Lénárd-Sansz Autósiskola, Kelet-Agóra, Kiss Katalin, Kissné Papp 
Anita, Kosztyu Miklós, Kötél Sándor Zsolt, Lakatosné Kádár Ágnes, Lengyel István, Milka László-Milbo-Beton, Nagy Renáta, Németh-Darabánt Zsanett, 
New World-Nyíri Zsolt, Nobilis Zrt. - Novák Tibor, Novella könyvesbolt, Opel Magocsa Kft., Öcsi Hús Zrt.- Zemlényi Tibor, Papirusz Papírbolt - Nagy 
Józsefné, Pappné Márton Gyöngyi, PARMEN Konzervipari Zrt., Rácz Bettina – Kiss Ernő- Arzenál Eszpresszó Ópályi, Reményi László, Rimili és Fiai 
Kft., Rózsa és Fiai Kft., Szabóné Erdei Betti, Szalka-Ker. Bodóék Festékboltja, SZAL-TÓ Tóth Attila –Szalai Árpád, Szatmár Alapfokú Művészeti Iskola – 
Tóth Béla, Szatmár Optika, Szilágyi Imre, SZI-ZO Sport –Papik Szilárd, Szülői Munkaközösség, Tengyel Zoltán-Tutti Áruk Boltja, Tengyelné Alexa Mag-
dolna - Lagúna Parfüméria, Tóth Dénes, Vékony János Autósmink Kft., Clivia virágbolt. Tanulóink: Gere Vanessza 9.a, Balogh Péter 9.e, Molnár Petra 
Tünde, Szabó Dorina 9.f, Baksa Ádám 10.e, Lőrincz Petra 10.d, Bocskor Ágota 10.f, Balogh Róbert, Sarkadi Vivien 11.a, Balogh Ádám 11.b, Szabó Lotti 
11.b, Bulyáki Máté 12.e, Csizmadia Tamara 10.d, Darabánt Dávid 12.e, Tóth Zita 12.f, Osztályok: 9.a, 9.d, 9.c, 10.a, 10.b, 10.d, 10.f, 11.a, 11.b, 12.b, 13.ab, 
13.f, 1/13 gya (gyakorló ápoló), 13.de, 14.d, 2/14. m (gyógymasszőr), 15. d. 
Támogatójegyet vásároltak: Györfi János, Bródi Viktor, Tóth-Vonház Linda, Orosz Béla, Semenczki Károlyné, Sarkadi Bálint, Gátiné Kocsis Judit, 
Kosztyu Mária, Bíró Csaba, Gebei Lászlóné, Gráma Tibor, Nagy Gábor, Nagyné Molnár Edit, 11.e osztály, Nagy Attila, Nagyné Bakai Tünde, 11.c osztály, 
Kovács Dénes, Bulyáki Bence, Dobronyi Zoltán, Szőke család, Balogh Sándorné, Balogh Ádám 11.b, Balogh Péter 9.e, Kazamér Ferenc 
(TAKAYAMAMED S.R.L.), Póti Nikolett 12.d, 9.f osztály, Rózsa Imre, Szabó Ágnes, Kötél Sándor, Pajti Kristóf, Szabóné Erdei Betti, Móric z Szabolcs, 
Kelemen Csaba, Kerékgyártó Sándor, Lukács Krisztina, Vincze Lajosné, Tóthné Veress Melinda, Hajdú György, Reszler János, Simon Ivett 12.a, Bakos 
Richárd 12.a, Szabad Attila 12.a, Mózsik Gábor, Szondi Gergő, 12.a osztály, Deme Endre, Kereszti József, Pusztai Ákos, Vakarcs Imre, Puskás Bence, 
Szigetközi Péter, Bene Gyula, Orosz Edit, Varga Zsolt, 12.d osztály, 14.b osztály, Szilvai Ágnes, Vass Ildikó, 12.e osztály, Veress Emil, Litva Patrik 12.a, 
Szűcsné Kerti Éva, Róka Attila 11.a, Koromán Tamás 11.a, Székely Beáta, Gere Róbert, Kincs Levente 10.b, Szluka Máté, Bulyáki Máté 12.e, 9.b osztály, 
Dobos Máté, Elek Sándor, 10.c osztály, Lengyel Zoltán, Vásárhelyi József és családja. 

A „Mátészalkai Gépészeti Szakközépiskola és Kollégium Diákjaiért” Alapítvány Kuratóriuma megköszöni mindazoknak a támogatását, akik 2019-ben 
adományukkal segítették a munkáját. Az Önök adójának 1 %-ából befolyt összeg 289.334,-Ft. A bevételeket teljes mértékben alapítványi célokra fordí-
tottuk. Kérem Önöket, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-ával segítsék továbbra is munkánkat! Adószámunk:18804177-1-15  

Tisztelettel: Dr. Bugya László a kuratórium elnöke  
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Igazgatói dicséret:  

Bakos Richárd, Simon Ivett,  

Szabó Bence Sándor, Veres Norbert 

 
 

Igazgatói és  
Osztálytestületi dicséret:  

Litva Patrik István 

Nevelőtestületi dicséret és emlékplakett  
kitűnő tanulmányi eredményért:  

 
Vass Zsolt  

 
 
 
 

 
 

Osztálytestületi dicséret: Biró Zoltán 
 

 
 
 
 
 

Osztálytestületi és Igazgatói dicséret  
közösségi munkáért:  

Jászay Gábor 

 
 
 

 
 

Igazgatói dicséret sporttevékenységért:  
Huszti Péter, Rácz József  

 
 

 
 
 
 

Osztálytestületi dicséret:  
Bán Norbert, Kovács Dénes 

12.a 

12.b 

12.c 



Igazgatói dicséret sporttevékenységért: Ábri Dániel, Bársony Márk László, Biró Eszter, 

Kun András Bence, Nagy Tamás, Szabó Krisztina, Szőke Eszter Anna 

Igazgatói dicséret közösségi munkáért: 

Dienes Glória, Száva Viktória,  

Kovács Bianka 

 
 
 
 
 

Igazgatói dicséret  

közösségi munkáért és  

osztálytestületi dicséret:  

Molnár Vivien  
Nevelőtestületi dicséret:  

Katona Mónika 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Osztálytestületi dicséret:  

Belényesi Norbert, Oláh Ádám,  

Kerecseny Petra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Osztálytestületi és igazgatói dicséret 

sporttevékenységért:  

Darabánt Dávid, Erdős Alex 

12.d 
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Igazgatói dicséret-
sport és közösségi 

munkáért 
Gál Panna Erzsébet 

12.e 
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Igazgatói és osztálytestületi dicséret:  
Lőrincz Kevin, Drabik Zsófia 

Igazgatói dicséret:  
Horváth Réka, Jakab Fanni,  

Jakab Viktória, Kondor Boglárka, Tóth Zita  

 
Osztálytestületi dicséret:  

Farkas Gréta, Jármos Dóra, Varga Julianna Vivien 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Igazgatói dicséret közösségi munkáért:  

Lőrincz Dávid, Tóth Roland  

Osztálytestületi dicséret: Bátori Ágnes, Kincs Eszter 13.f, Lőrincz Ákos, Lőrincz Márk, Jakab Gábor 14.c, 
Bocskor Lídia 14.d, Rédai Nikolett 15.d,  

Nevelőtestületi dicséret: Szabó Tamás 14.c 

Igazgatói közösségi munkáért: Izsó Júlia, Ember Katalin, Feka Evelin, Lakatos Vanessza, Lukács Patrícia, 
Puskás Boglárka, Toldi Beatrix 15.d 

Osztálytestületi és igazgatói  dicséret közösségi munkáért: Béres Viktória, Csonka Eszter, Erdős Brigitta, 
Nagy Dorina, Nagy-Kasza Dóra 15.d 

Gratulálunk mindenkinek és további sikereket kívánunk! 

Plesu Ádám tanár úr idén is kis emlékkel kedveske-
dett ballagó leány focistáinak, Gál Panna 
Erzsébetnek és Molnár Viviennek, így köszönve 
meg a négy év kiváló teljesítményét.

12.f 
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Iskolánk február 25-én rendezte meg farsangi műsorát, amit hatalmas jókedv és vidámság kísért. Minden osztály egy-egy szórakoztató elő-
adást mutatott be. Láthattunk rendőröket, orvosokat és cowboyokat egyaránt. A versenyfeladatoknál az osztályok ügyesen szerepeltek. Az 
első helyezett a 10.e osztály, a második a 10.f, a harmadik pedig a 10.a osztály lett. A diákönkormányzat nevében mindenkinek gratulálok!  

Tordai Petra DÖK elnök 

Iskolánkban március 15-e alkalmából ismét megrendeztük március 13-án a „Hazánk, Magyarország - Hazánk, a Kárpát-
medence” történelmi vetélkedőt. Először küldöttközgyűlést tartottunk, amelyen Nagy József igazgató úr beszámolóját hallgat-
hatta meg az iskolaközösség az elmúlt év eseményeiről, végzett tevékenységeiről. Ugyancsak erről az időszakról számolt be 
Tordai Petra DÖK-elnök. Rövid szünet után 9 órától került sor a történelmi vetélkedőre. A feladatok színesek, változatosak 
voltak. A versengést a 10.f osztály nyerte 130 ponttal. A második helyen a 14.b végzett, 127 pontot szerzett, a bronzérmes a 
9.a osztály lett 126 ponttal. A főszervezők Fejér Gábor, Fejérné Kósa Zsuzsanna és Kiss Tibor pedagógusok voltak.  

Trianonra emlékezett a 
humán munkaközösség 
2020. február 18-án. A 
100 éves évforduló al-
kalmából az iskola négy 
évfolyamából jelentkez-
hettek a csapatok.  

Összesen 20 csapat mér-
te össze tudását történe-

lemből és irodalomból az előzetesen elküldött anyagok alap-
ján. A feladatokat nagy lelkesedéssel végezték a gyerekek.  

A szavalóversenyen József Attila Nem, nem, soha című versét 
kellett a csapattagoknak előadni. A legjobb versmondónak 
Bocskor Ágota 10. f osztályos tanuló bizonyult.  

A csapatversenyt a 
12. f osztály nyerte 82 
ponttal, második he-
lyezett lett a 9.d osz-
tály csapata 77 pont-
tal. Hetvenhat pontot 
szereztek a 9.f és a 
11. c osztály tanulói 
is, ezzel megosztott 
lett a harmadik helye-
zés. 

Gratulálunk a versenyzőknek és a szervezőknek! Aki kedvet 
kapott a versenyhez, kövesse figyelemmel a Trianon 100 on-
line vetélkedőt is, amelyet iskolánk facebook-oldalán találtok. 

Kollégiumi események 
Január 29-én Bánhalmi Imréné tanárnő szervezésében került sor az 
„Elsősök bemutatkozó estjére”.  

A vidám jelenetek után az est színvonalát 
iskolánk zenekara is emelte. Február 5-én 
félévzáró közgyűlést tartottunk. A beszá-
molók után (események, tanulmányi ered-
mények, sportélet, pénzügyi helyzet) 
könyvjutalomban részesült 15 tanulónk, ők 
kiemelkedő (4,5 feletti) eredményt értek el. 
Négyes feletti átlagot 35 diákunk ért el, 
ami nagyszerű teljesítmény. A ping-pong 
házibajnokság eredményhirdetése is meg-
történt, a „kolibajnok”  Preizer Gergő lett.  

Február 12-én a kolisok vidám farsangi vetélkedőn 
mérték össze ügyességüket három csapatban. Az est 
szervezője és koordinálója Tarné Horváth Szilvia 
tanárnő volt.  

A hónap végén 14. alkalom-
mal rendezték meg Nyírszőlő-
sön a Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Kollégiumok 
Asztalitenisz 
versenyét, ahol 
hat fővel képvi-
seltük a kollégi-
umunkat. Sebi 
Norbert a kor-

csoportjában nyert, míg Preizer Ger-
gő átmentve a jó formáját, ezüstérmet 
szerzett. A csapat jelesre vizsgázott 
összetartásból és sportszerűségből.  

Március 5-én a focistáink Vásárosnaményban a Babus Kupán ered-
ményesen szerepeltek, felkészítőjük és kísérőjük Vékony Szilárd 
tanár úr volt. 

Aznap este hölgyeinket (tanárnőket és a lányokat) köszöntötték a 
fiúk Nőnap alkalmából. Az ünnepi műsor szervezője Bródi Viktor 
tanár úr volt.  

Március 15-én egy váratlan eseményre került sor délután. Az or-
szágban fennálló rendkívüli veszélyhelyzet következtében kollégistá-
ink kiköltöztek, március 16-án digitális oktatás és nevelés kezdődött. 

Kollégiumi nevelők 

Úrné Szűcs Éva Ivett munkaközösség-vezető 
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Készítette: Veres Norbert 12.a  

Az Ápoló (OKJ:5572301) szakképesítés-ráépülés 
Országos Szakmai Tanulmányi Verseny elődöntőjén 
vettünk részt 2020. február 12-én.  

Az elődöntőben központi írásbeli feladat megoldására került sor a 
Magyar Honvédség Egészségügyi Központ Honvéd Kórház Klinikai 
Demonstrációs Egység termeiben.  

Az ország különböző területéről többek között Egerből, Békéscsabá-
ról, Budapestről érkeztek a versenyzők, 37 fő összesen.  

Rövid köszöntőt tartott a Honvéd Kórház ápolási igazgatónője, és 
Balogh Zoltán, az írásbeli verseny elnöke. Betekintést nyertünk a 
kórház demonstrációs termeibe. Az elért pontok megtekintésére feb-
ruár 18-án került sor, sajnos a márciusban tartott döntőbe a pontszá-
mok alapján nem jutottak be tanulóink. 

A versenyzők: Béres Viktória, Csonka Eszter, Izsó Júlia, Nagy Do-
rina, Nagy-Kasza Dóra 15.D osztályos tanulók.  

Felkészítő és kísérő tanár Házi Sándor Zoltánné volt.  

Iskolánk két osztályából indultak tanulók az idei Semmelweis Egész-
ségversenyen. A 11.f osztály ötfős csapata Bartha Beatrix, Koncányi 

Norbert, Petrócki Éva, Rostás Dzsenifer és Szűcs Blanka, valamint a 12.f osztály csapata Horváth Réka, Jakab Fanni, Kondor Boglárka, 
Lőrincz Kevin és Tóth Zita. Két online fordulót is sikeresen teljesítettek. Sajnos a döntőbe nem sikerült bejutniuk.  

A 12.f osztályos „Csipet-csapat” által készített projektfeladat különdíjas lett. A pro-
jektjükben többek között a Képes Géza Általános Iskolában tartottak alsó tagozatos 
gyerekek számára környezetvédelemmel valamint a hulladékgyűjtés és szelektálás 
témájával kapcsolatban játékos foglalkozást. Ezzel be is kerültek a legjobb három 
projekt közé, és meghívást kaptak a verseny döntőjébe, hogy bemutassák azt. Sajnos, a 
március 7-re tervezett döntőt a járványhelyzet miatt határozatlan ideig elhalasztották. 
Felkészítő: Bakos-Koncz Annamária 

Február 28-ig benyújtottuk 3 szakképzős tanulónk - Bocskor Lídia 14.d, Kovács Rebe-
ka 13.d, Olcsvári Stefánia 13.d pályamunkáját a XXIII. Országos Egészségügyi és 
Szociális Tudományos Diákkonferenciára, melynek április elejére tervezett döntőjét 
szintén a vírushelyzet miatt lemondták, így a pályamunkák értékelése még folyamat-
ban van, eredmény később várható. Felkészítő: Bakos-Koncz Annamária 

Március 2-án lezajlott az országos Ágazati Szakmai Érettségi Vizsgatárgyak (ÁSZÉV) 
versenyének első fordulója, melyet egy tesztnap előzött meg február 27-én. A 12.f 
osztályból 11 tanulónk képviselte iskolánkat egészségügyi ismeretek tárgyból. Közü-
lük Lőrincz Kevin 12.f osztályos tanuló az elődöntőben induló 372 főből 8. helyen jutott be a legjobb 30 közé a döntőbe. A vírushelyzetre 
való tekintettel a március végére tervezett döntőt itt is lemondták, így az érettségi eredmények beszámítása után fognak eredményt hirdet-
ni. Felkészítő és versenyszervezést lebonyolító tanár: Bakos-Koncz Annamária. 

EGÉSZSÉGÜGYI VERSENYEK 

Az egyébként is embertpróbáló egészség-
ügyben az idei évben olyan helyzettel 
kellett szembenéznünk, amire felkészíteni 
a rutinos ápolókat is elég nagy feladat 
volt. Azt kell mondanunk, hogy a Gépé-
szetiben végzett ápolók szinte akadály 
nélkül meglépték ezt a feladatot, és büsz-
kén viszik hírünket az ország minden te-
rületén.  

Diákjaink a vörös zónában, a COVID 
szűrőállomásokon és a kórházakban is 

nagyszerűen helytállnak. Szívet me-
lengető érzés az egészségügyis szak-
tanároknak, hogy olyan ápolókat 
neveltünk, akik jelenleg a frontvona-
lon látnak el feladatokat.  

Nagyon büszkék vagyunk, hogy akik 
nálunk végeztek 99%-ban az egész-
ségügyben dolgoznak.  

Ők a mi hőseink, jó kezekben va-
gyunk, további sikeres munkát kívá-
nunk nekik! 

 

Lőrinczné Tóth Klaudia  

egészségügyi munkaközösség-vezető 

CSONKA ESZTER 
hat éve tanul isko-
lánk egészségügyi 
szakán.  

Jelenleg a 15. d osz-
tály ápoló szakvizs-
gája előtt álló, végzős 
diák. 

A karantén idején 

április 15-től napjain-

kig önkéntes munkát 

folytat a nyírbogáti 

Egyesített Szociális Intézmény idősek otthonában. Esz-

ter elmondta „A polgármesteri hivatalnál láttam kirak-

va, hogy lehet jelentkezni önkéntesnek a településen 

lévő idősek otthonába a túlterhelt dolgozók munkáját 

segíteni. Jelentkeztem a jegyzőnél, mivel tudták, hogy 

egészségügyi szakon tanulok, fel is vettek. Fárasztó, de 

szeretem. Aranyosak az idősek, a munkatársak, nagyon 

nagy segítség vagyok az ott dolgozók számára. A szak-

mai bizonyítványom megszerzéséig biztosan segítek.” 

Ügyes vagy Eszter, sok sikert a szakmai vizsgához! 

Büszkeség az iskolának,  
példamutató a korosztályának  
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Z 
enei Ki Mit Tud?  
2020. március 5-én immár harmadik alkalommal került 
megrendezésre a GINOP-6.2.3-17-2017-00024 pályázati 
projekt keretei között a Zenei Ki Mit Tud? rendezvény, 
ahol a fellépők száma már elérte a 20 főt.  

Lelkes tanítványaink ismét nagyszerű és változatos produkciókkal 
tették színvonalassá a rendezvényt kollégiumunk zeneszobájában. A 
hangszeres előadásokban szerepelt elektroakusztikus, elektromos- és 
basszusgitár, dob, szintetizátor és hegedű. Hallhattunk szólóéneklé-
seket, duettet, szintetizátoros, gitár vagy zenekari kísérettel.  
Az esemény fontosságát és a magas színvonalat jelzi, hogy a hozzá-
értő zsűri hosszasan, de alaposan átgondolva hozta meg döntését. 
Fellépők: Béres Fe-
renc (10.c), Rigó 
Krisztián (11.c), Koza 
Zoltán (11.e) Kun 
Csaba (11.b), Szabó 
Antal (11.c), Ilk Ist-
ván (10.f), Gergely 
Tiffany Napsugár 
(11.e), Péter Kristóf 
(14.a) Koncányi Nor-
bert (11.f), Balázs 
József (10.b), Balogh 
Kristóf Adrián (9.d), 
Busa Amanda (9.f), 
Kósa László (9.c), 
Zun Zoltán (9.b), 

Sztolyka Viktória (11.e), Ityim Jenő (10.a), Lőrincz Kevin (10.e), 
Lőrincz Dávid (12.f), Tóth Roland (12.f). 
Elért helyezések: Szóló kategória: 
I. helyezett: Sztolyka Viktóra (11.e) és Koncányi Norbert (11.f) 

duettje 
II. helyezett: Koncányi Norbert (11.f) 
III. helyezett: Szabó Antal (11.c) 
Zenekarikategória:  
I. helyezett: Béres Ferenc (10.c) - Rigó Krisztián (11.c) - Koza Zol-
tán (11.e) - Kun Csaba (11.b) - Szabó Antal (11.c): Hol vagytok 
székelyek? (Kárpátia) 
II. helyezett: Lőrincz Kevin (10.e) - Lőrincz Dávid (12.f) - Tóth 
Roland (12.f) - Koncányi Norbert: Jaj de nehéz egy párnára feküdni; 
Rávágok a zongorára (Parno Graszt) 

Minden fellé-
pőnek gratu-
lálunk, ha-
sonló sikere-
ket kívánunk 
a tanulásban 
és a magán-
életetekben 
egyaránt! 
A rendez-
vényt Pecséri 
Enikő, Szabó 
Ágnes és 
Fekete Gergő 
szervezte. 

Nevelő-oktató munkánk fő céljai közé tartozik, hogy tanulóinkat be-
csületességre, fegyelmezett viselkedésre, a szabályok, normák és tör-
vények tiszteletben tartására, a következmények vállalására, önura-
lomra, felelősségérzetre, versenyszellemre, a versenytárs tiszteletére 
és kitartásra neveljük.  
Ezen nevelési célzattal, valamint a logikus gondolkodás és emlékező-
tehetség fejlesztése érdekében hirdettük meg ebben a tanévben is az 
iskolai sakkbajnokságot. A versenyre 14 fő jelentkezett. A számítógé-
pes sorsolás után a megnyitóra és az első fordulóra 2020. február 25-
én került sor iskolánk könyvtárában. A többfordulós rendezvényen 
volt, hogy egyszerre mindkét fél királya állt, és láthattunk egyedi 
játszmavezetéseket is.  
A verseny sportszerűen zajlott le. A sikeres fordulók után iskolánk 
igazgatója megköszönte a részvételt, majd átadta a díjakat, melyet 
intézményünk vezetősége és az SZMK biztosított. Büszkék vagyunk 
versenyző tanulóinkra, további sok sikert, eredményes versenyzést 
kívánunk! 
Sakkbajnokság eredmények:  
Oklevél: 
I. helyezett: Bán Norbert 12. c 
II. helyezett: Koza Zoltán 11. e 
III. helyezett: Puskás Máté 11. e 
Különdíj: A sakkverseny királynője: 
Olcsvári Stefánia 13. de osztályos 
tanuló. 
Emléklap: Katona Mónika 12. e, Ba-
logh Ádám 11. b, Dienes Máté 14. c, Farkas Dávid 10. b, Kiss Alex 
10. c, Lévai László 10. c, Ötvös László 11. e, Soós Patrik 10. c, Sza-
bó Bence 14. c, Vadász Tamás 13. c. A versenyt Varga Zsolt, Szabó 
Ágnes és Kötél Sándor Zsolt pedagógusok szervezték.  

Péter atya iskolánkban

A GINOP-6.2.3-17
-2017-00024 pályá-
zati projekt keretén
belül 2020. február
21-én látogatást tett
intézményünkbe
egykori diákunk,
Dr. Lakatos Péter
görögkatolikus pap
és nyelvész.
A meghívás célja
volt, hogy diákja-
ink személyes él-
ménybeszámolója
alapján olyan hét-
köznapi roma származású emberekkel talál-
kozzanak, akik szorgalmukkal, tudatos mun-
kával érnek el sikereket a mindennapokban.
Tanulóink nagy érdeklődéssel hallgatták az
előadást, melyet ezúton is nagyon szépen kö-
szönünk!

Szabó Ágnes
roma mentor



Három teljes nap a csodálatos, multikulturális Londonban, 
ahol olyan érzés kerít hatalmába, mintha egy teljesen más 
világba csöppentél volna.  

Erre nyílt lehetőségünk március elején, melynek során sok 
maradandó emlékkel gazdagodtunk. A kirándulás során min-
denki megtalálta az érdeklődésének megfelelő programot, 
hiszen Lengyel István tanár úr és Kiss Katalin tanárnő igazán 
sok érdekességgel készült.  

A három nap során reggeltől estig érdekesebbnél érdekesebb 
élményekben volt részünk és megtapasztalhattuk, milyen 
mozgalmas egy igazi nagyváros.  
Az első különleges élményt már az utazás kezdetekor tapasz-
talhattuk, hiszen a csoport nagy része most utazott először 
repülővel.  

Ez alatt a néhány nap alatt, amit Londonban töltöttünk, láttuk 
a város igazán híres nevezetességeinek nagy részét, valamint 
körülnézhettünk többek közt a British Museumban, a Natural 
History Museumban és a Science Museumban is. Emlékeze-
tes volt a London Eye is, ahol egy teljesen más szemszögből 
láthattuk a felújítás alatt álló Big Bent, a The Shardot, a Buc-
kingham Palace-t és még számos látnivalót.  

Ez az utazás jó alkalom volt arra is, hogy teszteljük az angol-
tudásunkat.  
A különféle elfoglaltságok sokasága szinte teljesen feledtette 
velünk a korai indulás és késői hazaérkezés fáradalmait.  
Ha lesz még hasonló jellegű kirándulás, biztatnék mindenkit 

arra, hogy ne hagyja ki ezt az életre szóló, élményekkel teli 
lehetőséget.  

A „Mátészalkai Gépészeti Szakközépiskola és Kollégium 
Diákjaiért” alapítvány támogatásával március 2-án 49 diák-
társammal eljutottam a Debreceni Csokonai Színházba a 
Színház Barátok Köre szervezésében, ahol a Pál utcai fiúk 
című zenés játékot tekinthettük meg.  

A pályázat sikerét Kucsma Evelin segítette, aki előtte szor-
galmas munkájával és fantasztikus diáival mutatta be a kü-
lönböző  színházakat és történetüket. 

Debrecenbe busszal jutottunk el, ahogy leszálltunk szemünk 
elé tárult a Csokonai  Színház épülete, amely gyönyörű és 
magával ragadó volt, a belső rész is nagyon szép, és a jegye-
inknek köszönhetően igen jó helyről élvezhettük az előadást. 
A történetet már ismertem, de még így sem volt unalmas.  

Már napok óta  vártam a színházi előadást, ami fantasztikus-
nak bizonyult. Mikor elkezdődött a színdarab, olyan volt, 
mintha én is a fiúk osztálytársa lennék.  

Csodálatosak voltak a dalok, másrészt a sok-sok mozgás és 
tánc, ami nemcsak látványos lett, de tele volt kreatív ötletek-
kel és megoldásokkal a díszlettel együtt. Gondolok itt első-
sorban az iskolai padokra és a grund farakásaira, meg amit a 
szereplők ezekben előadnak, s A „Mi vagyunk a grund” máris 
örökzölddé vált. A barátságról, a gyerekkorról, de a hazasze-
retetről is szól, és az egyik legjobb, legkifejezőbb dal, amit az 
utóbbi jó pár évben írtak.  

A leghálásabb szerep nyilván Nemecseké, de egyúttal a leg-
hálátlanabb is, tekintve, hogy hányszor kellett a színpadon 

kialakított vizesárokba ugrania, hogy a történet megható és 
hiteles legyen.  

Arra mégsem számítottam, hogy az általam látott előadáson, 
mely nekem az első volt, de nekik a nagyon sokadik, olyan 
lelkesedést fogok látni a szereplők arcán. Az meg egyenest 
torokszorító élmény volt, amikor a szűnni nem akaró taps 
miatt újra elénekelték a „Mi vagyunk a grund”-ot. 

A végén a színészek több mint 10 perces vastapsot kaptak. 
Nagyon örülök, hogy ilyen élményben volt részem, minden-
kinek ajánlom, mert örök emlék marad.  

Kiss Beatrix  10.f  
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Hajdú Gergő 10.a  



A megfejtés angolul: "A tavasz egyik jelzője".  

A Magyar Államkincstár egy játékos vetélkedőt indított nemrég, amiben 
ösztönözni kívánta a tanulókat a pénzügyi tudatosságának fejlesztését.  

A játék első fordulóját a Játék-Kincstár nevű alkalmazáson keresztül kellett 
teljesíteni, melyre iskolánk hat csapattal nevezett. A cél az volt, hogy három 
küldetést teljesítsünk a lehető legmagasabb pontszámmal. Ez egyébként 
nagyon szórakoztató és izgalmas volt, sok ismerettel bővítettük tudásunkat.  

A hat csapatból a 13.b osztály Csillámpóni nevű csapata jutott tovább a me-
gyei döntőbe, amelyre február 18-án Nyíregyházán, a megyeháza dísztermé-
ben került sor.  

Az élő vetélkedőn öt csapat küzdött az első helyért. Több 
szórakoztató, ismeretet fejlesztő feladatot kellett megolda-
nunk.  

A másfél órás versenyt követően került sor az eredmény-
hirdetésre, ahol kiderült, hogy sikerült az első helyet meg-
szereznünk.  

Mindannyian jól éreztük magunkat, sok hasznos informá-
cióra tettünk szert.  

A csapat tagjai: Fecske Viktória, Szász Cintia, Szigeti 
Laura, Veres Vivien és Zsigó Nikoletta.  

Köszönjük a felkészítő és kísérő Pénzes Zoltán tanár úr 
munkáját.  

Iskolánkban is volt Pénz7, amelynek egyik bevezető rendezvé-
nye a BankCode pénzügyi verseny.  
A február 26-án megtartott 2. on-line fordulón 13 csapat vett 
részt. Az izgalmas vetélkedőn csapatok a megtakarítások, a 
befektetések, a hitelek és a biztosítások témaköréből kaptak 
kérdéseket.  
Gratulálunk a résztvevőknek, és azok se keseredjenek el, akik 
most lemaradtak, hiszen hamarosan újabb pénzügyi versenyek 
indulnak.  
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Hagyomány iskolánkban, hogy 
minden év őszén részt veszünk 

a PénzSztár pénzügyi versenyen. Ebben az évben szép sikert értünk el, 
hiszen az országban másodikak lettünk azok közül akik kitöltötték az on-line fel-
adatlapot.  
A nyereményt, amely EcoSim oktatási szimulációs szoftvere, a verseny döntőjén 
2019. december 10-én Budapesten, a Nemzeti Múzeum dísztermében Pénzes Zol-
tán és Szabó István tanár urak vették át. Ehhez a sikerhez hozzájárult mindenki, aki 
részt vett a versenyben. Köszönjük munkájukat! 

A közgazdasági-ügyviteli munkakö-
zösség rajzpályázatot írt ki, amely 
keretében egy 5000 Ft-os bankjegyet 
kellett megtervezni, amely emléket 
állít a XXXII. nyári olimpiai játékok-
nak.  

A felhívásra 10 rajz érkezett be. Az 
eredményhirdetésre március 11-én 
került sor.  

Az első helyezett Katona Mónika 12. e, második Kósa Brigitta 10. f osztályos tanulók lettek. A harmadik helyet megosztva 
kapták Farkas Dávid 10. b és Erdélyi Noémi 11. d osztályos tanulók. A nyereményük jutalomkönyv volt, de valamennyi 
tanuló jutalomban részesült. Köszönjük a rajzokat, és a jövőben is figyeljétek az újabb kiírásokat!  

Az első helyezett rajza 

Veres Vivien és Zsigó Nikoletta 13.b 



Magabiztos versenyzéssel I. helyen végzett a máté-
szalkai Gépészeti csapata a MSzC Budai Nagy An-
tal Szakgimnáziuma által szervezett megyei rendé-
szeti csapatversenyen. 

A magas színvonalon megrendezett, sokoldalú ver-
senyen megyénkből 10 csapat mérte össze tudását, 
ahol a csapatok számot adtak szakmai tudásukról 
és fizikai állóképességükről. Ezzel a sikerrel csapa-
tunk a regionális döntőbe jutott, amelyet egy hónap 
múlva rendeztek volna meg Miskolcon. A rendkí-
vüli helyzet miatt azonban a döntő elmaradt.  

A csapat tagjai: Bársony Márk, Erdős Alex, Kun 
András Bence, Nagy Tamás 12.e osztályos tanu-
lók. 

Szakmai felkészítő: Szondi Gyula 

Erőnléti felkészítő: Kosztyu Miklós Gratulálunk!  

A közelmúltban Orosháza adott otthont a fekve-

nyomó országos bajnokságnak, amelyen a Mér-

ki Kinizsi SE színeiben nagyszerűen szerepelt 

iskolánk 9.e osztályos tanulója, Haga Zoltán.  

Ifjúsági és junior 

kategóriában 

egyaránt bajnoki 

címet szerzett, 

míg a felnőttek-

nél ezüstérem 

került a nyakába.  

Zoli az egyesület 

legfiatalabb tag-

jaként sikert si-

kerre halmoz, 

Szűcs Sándor 

edző bevallása 

szerint ezt kitartásának és a heti három edzésnek 

köszönheti. Gratulálunk!  
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2020. március 5-én került sor a 19. Országos Középis-
kolai Illemtani csapatverseny iskolai online fordulójá-
ra. 
A Győri Szakképzési Centrum Pálffy Miklós Keres-
kedelmi és Logisztikai Szakgimnáziuma és Szakkö-
zépiskolája által kiírt megmérettetés nagy hagyomá-
nyokra tekint vissza, országszerte népszerű a középis-
kolák körében. A kérdések idén is a magyar népszoká-
soktól kezdve a mindennapi életen át egészen az ide-
gen kultúrák szokásáig szerteágazóak voltak. 
Iskolánkat két csapat képviselte a versenyen: a Ko-
vács Bianka, Molnár Vivien, Száva Viktória 12.d-s 
trió, illetve az Iván Nikoletta, Pálincsár Lilla, Ónodi 
Zsolt 11.e-s hármas. Mindkét csapatunk tisztességesen helytállt, az online forduló középmezőnyében végzett.  
A helyi verseny koordinálását Szabó Ágnes tanárnő és Plesu Ádám tanár úr vállalta magára. 
Gratulálunk a résztvevőknek! 

Hegedűs Máté 9.a osztályos tanuló a csengeri online Ady napok 
Trianon 100 rajzpályázatára készített rajza. 

Rajz: Farkas Dávid 10.b 

Rajz: Szabó Nikolett 10.f 



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: Plesu Ádám, Meszlényi Boglárka  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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Megyei II. helyezett lett futsal csapatunk a Cent-
rum Futsal Kupa Szabolcs-Szatmár Bereg me-
gyei döntőjében 2020. március 3-án. 

A végeredmény: 
 I. helyezett: BÁTOR BETHLEN (Mátészalkai Szakképzési Centrum Bethlen 
Gábor Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma - Nyírbátor), 
II. helyezett: GÉPÉSZ (Mátészalkai Szakképzési Centrum Gépészeti Szakgimná-
ziuma és Kollégiuma - Mátészalka), 
III. helyezett: Záhony KANDÓ (Kisvárdai Szakképzési Centrum Kandó Kálmán 
Közlekedési Szakgimnáziuma és Dr. Béres József Kollégiuma - Záhony), 
IV. helyezett: BÁNKI (Nyíregyházi Szakképzési Centrum Bánki Donát Műszaki 
Középiskolája és Kollégiuma - Nyíregyháza). 
Csapatunk tagjai: Koromán Tamás 11.a, Bélteki László 1/13.c, Lengyel Szilárd 
Ferenc 1/13. ab, Erdei Tamás 14.c, Varga Martin Gyula 12.a, Kocsis Máté 13.de, 
Huszti Péter 12.c, Hiripi Márk 11.e.  
A megyei döntő gólkirálya: Huszti Péter lett. Gratulálunk! 

Szatmár Kupa – fiúk 
’A’ csapatunk lett a kupagyőztes – ’B’ gárdánk a csoportküzdelmek 
során kiesett 

Nyolc csapat részvételével rendeztük idei Szatmár Kupánkat fiú labda-
rúgás sportágban. 

A résztvevő csapatok két négyes csoportban kezdték a küzdelmeket, 
majd a keresztjáték során a csoportok első két helyezettje jutott be az 
elődöntőkbe, melyek győztesei mérkőzhettek a kupáért, míg a két vesz-
tes játszhatta a bronzmérkőzést. 

’A’ csapatunk imponáló magabiztos-
sággal, valamennyi mérkőzését meg-
nyerve végzett csoportja élén, míg 
’B’ gárdánknak ezúttal nem termett 
babér, a tavalyi tornagyőzelmet kö-
vetően ezúttal a csoportküzdelmek 
során elvérzett.  

’A’ együttesünk az elődöntőt és a 
döntőt is sikerrel vette, így elhódítot-
ta a serleget, míg a gólkirályi címet 
csapatunk játékosa, Farkas Zoltán 
Richárd nyerte el. 

A 2020. évi Szatmár Kupa végeredménye - fiúk: 

1. Gépészeti Szakgimnázium Mátészalka 'A' 
2. Kállay Rudolf Szakgimnázium Nagykálló 

3. Bethlen Gábor Szakgimnázium és Szakközépiskola Nyírbátor 

Csapataink tagjai: 

Gépész 'A': Szilágyi Patrik Péter (13.c), Rimili Péter Viktor (14.b), 
Zakor Gergő (14.b), Kocsis Máté Károly (13.de), Pajti Kristóf (10.e), 
Farkas Dávid (10.e), Karikás Zsombor (10.e), Szabó Dávid (13.c), 
Farkas Zoltán Richárd (13.c), Huszti Péter (12.c).  

Csapatvezető: Kosztyu Miklós. 

Gépész 'B': Orosz Dominik (10.e), Ilyés Zoltán (11.e), Huszti Bence 
(10.b), Takács Roland (12.a), Rácz Dávid (13.de), Rácz Patrik (13.de), 
Illés Géza Dávid (10.b), Preizer Gergő Máté (10.a), Szabó Balázs 
(10.c). Csapatvezető: Énekes Csaba.  

Szatmár Kupa – lányok 
Harmadik helyen zártak lányaink 

Négy csapat részvételével rendeztük idei Szatmár Ku-
pánkat leány labdarúgás sportágban. 

A résztvevő gárdák körmérkőzéses 
rendszerben döntötték el a végső 
helyezések sorsát, melynek végén a 
több NB-s játékost felvonultató Bu-
dai-s lányok megérdemelten hódí-
tották el a serleget.  

A szervezők csapatunk játékosát, 
Gál Panna Erzsébetet választották 
a torna legjobb játékosának. 

A 2020. évi Szatmár Kupa végeredménye - lányok: 

1. Budai Nagy Antal Szakgimnázium Nagykálló  
2. Deák Ferenc Gimnázium Fehérgyarmat  
3. Gépészeti Szakgimnázium Mátészalka  
4. Déri Miksa Szakgimnázium Mátészalka 

Bronzérmes csapatunk tagjai: Kemenyiczki Evelin 
(10.e), Molnár Vivien (12.d), Gál Panna Erzsébet (12.e), 
Kósa Vanda (10.f), Olcsvári Stefánia (13.de), Pásztor 
Regina Erika (10.f), Ötvös Dorina (10.e).  

Csapatvezető: Plesu Ádám. 

A torna sikeres lebonyolítását idén két 13.de osztályos, 
irodai titkár szakos lány, Keresztesi Panna és Kósa Bar-
bara segítette, akik így élesben is megtapasztalhatták, 
hogy milyen is egy rendezvény megszervezése. Az egye-
di tervezésű érembetét pedig Ferenczi Georgina 10.b 
osztályos diákunk munkáját dicséri.  


