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Tanévnyitó 2021/22 

2021. szeptember 1-én tartottuk iskolánkban a tanévnyitó ünnepséget. 
Ebben az évben a járványveszély-, valamint a nagy tanulói létszám miatt, 
az eddig megszokottól eltérő módon szerveztük meg az ünnepséget.  A 
tornacsarnokban a kilencedik s az 1/13 évfolyamot kezdő, az iskolánkba 
most belépő tanulók, valamint az érdeklődő szülők voltak jelen. A diákság 
többi tagja az osztálytermekben, az iskolarádión keresztül lehetett részese 
az ünnepségnek.  Dr. Barcsa Lajos igazgató úr ennek megfelelően 
köszöntötte az ünnepség résztvevőit, majd gratulálva az új 
mechwartosoknak, biztosította őket, hogy jól választottak, jó iskolába 
érkeztek. (szerk)  2. oldal  

 

 6.old.    (köv. szám) 
 

Iskolaújság      
2021.szeptember-október                                           XIX. évfolyam I. szám                   
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Ünnepeink
 

Szerete t te l  és  nagy t i sz te le t te l  köszöntöm a  tanévnyitó ünnepségünkön megjelent 
valamennyi kedves vendégünket.    

Köszöntöm a velünk együtt ünneplő szülőket, azokat is üdvözlöm, akik most nem lehetnek jelen. 
Köszöntöm a nevelőtestület minden tagját, kollégáimat, a diákságot, s megkülönböztetett 
figyelemmel üdvözlöm az iskolánkba ma belépő 9. évfolyamos tanulókat s a technikus ill. 
informatikus szakképzésbe képzésbe most belépő fiatal felnőtt tanulókat.  
 
Különleges tanévnyitó ez. Különleges mert a világjárvány vihara által tépázott úton érkeztetek, 
érkeztünk ide.  
1015 nappali tagozatos tanuló kezdi meg ezt a tanévet iskolánkban. Ennyien lehetnénk jelen itt a 
tornacsarnokban. A vihar sokat csendesedett, de még nem múlt el. Ezért úgy láttuk helyesnek, hogy 
itt a csarnokban az iskolánkba most belépő ifjak legyenek jelen. Az intézményünket már ismerő, a 
Mechwartot a korábbi években kezdő tanítványaink pedig az osztálytermekben, iskolarádión 
követve az eseményeket, lehetnek részesei az ünnepségnek.  
 

„ Hajh, csodavárású napok, órák, 
Mezsgyék dala, diadalének, 

Fénybefordult szívvel tudom: minden 
Dús megálmodottat elérek” 

 

Érzékeltetik Számadó Ernő sorai a mai alkalom hangulatát. 
Igen, az iskola az a hely ahova ünnepi gondolatokkal teli várakozással, tisztelettel, bizalommal, 
hálaadással lehet és kell belépni nemcsak a tanévnyitó ünnepély napján, hanem a mindennapok 
során is.   
 
Igen, ide mindig tisztelettel, bizalommal és hálaadással kell belépni.  Hálaadással az iskoláért, 
hálaadással azért, hogy szüleitek odaadó áldozathozó szeretete, tanáraitok iránymutatása, s a 
Mindenség akaratából Ti is ennek az intézménynek a diákjai lehettek. Ezt a lehetőséget szorgalmas 
munkával meg kell becsülni. 
 
Mit jelent ez? 
Nem kevesebbet mint rendszeres mindennapos kitartó tanulást már az első naptól. Igen egy 
középiskolás diáknak napi rendszerességgel az iskolai munka után még legalább három órát otthon 
tanulnia kell. Ekkor érezheti úgy, hogy elvégezte a feladatát. Ekkor lehet eredményes. Ekkor érzi 
jól magát az iskolai közösségben. 
 
Bizony becsüld meg ezt a lehetőséget, mert nem akárhol vagy. Kelet-Magyarország, sőt nyugodtan 
mondhatjuk, az ország egyik legjobb, legeredményesebb gépipari és informatikai technikumának 
diákja lehetsz.   
 
Olyan helyre lépsz be ahol már 100 évvel ezelőtt is nagy dolgok történtek. Olyan folyosókon jársz, 
járhatsz, melyet akadémikusok, sikeres vállalatvezetők egyetemi tanárok, a gépek mellett 
szorgalmasan dolgozó technikusok, informatikusok koptattak.   Olyan helyre léptek be ahol az 
elmúlt években is nagy dolgok történtek. Olyan padokba ültök be ahonnan a közvetlenül előttetek 
haladók országos és nemzetközi versenyekre indultak s ott kiváló szerepléssel fényesítették iskolánk 
címerét. 
 



3. oldal MAGIT Iskolaújság/2021-22/1. szám 

Ünnepeink
 

Kedves tanítványunk!  
 
Egy jó iskolatípusban a technikumban egy eredményes, népszerű intézményben  
a Mechwartban vagy. Az itt eltöltött idő többszörösen hasznosulhat életpályádon.  
 
A Mechwart célja hosszú évek óta kettős: 
 

- felkészíteni a továbbtanulásra 
- a mindenkori környezet, gazdaság igényeihez igazodó szaktudáshoz juttatni a kilépő tanulót  

Élj ezzel a lehetőséggel! 
 
Én remélem s a környezetünk - visszaigazolja ezt – hogy a Mechwart egy jó hely, egy jó iskola.  
 
Biztosan így van ez, hiszen mindkét feladatát országos mércével mérve is kiválóan oldja meg.  
 

- a tanulók nagy százaléka felsőfokú oklevelet szerez 

- a mechwartosokat szeretettel várják a vállalatok 
 
 
Ezt követően igazgató úr évfolyamonként szólította meg a diákokat s felvázolta az előttünk álló legfontosabb 
feladatokat, majd a családokhoz fordulva megköszönte, hogy iskolánkat választották és segítő közös együtt-
munkálkodásra kérte a szülői közösséget. (szerk.)  

Kedves 9. évfolyamos tanulók! 
Gratulálok elért 
eredményeitekhez.  Gratulálok 
ahhoz, hogy az intézményünkbe 
jelentkező több mint 550 tanuló 
közül Ti itt felsorakozott diákok 
megkezdhetitek a Mechwartban 
középiskolás tanulmányitokat.   
Jól hallottátok a Mechwart nem 
könnyű iskola. De higgyétek el, ha 
a kezdettől rendszeresen 
tisztességesen szorgalmasan 
dolgoztok, eredményesek lesztek, 
mint nagyon sok előttetek járó. 
Ekkor nagyon meg lehet szeretni 
ezt az iskolát.  

Kedves 10,11. évfolyamos tanulóink. 
 Iskolai életutatok az alapozás időszakából a tudás továbbépítésének, erősítésének szakaszába 
lépett. Ha az előző év jól sikerült itt az ideje, hogy a stabil alapokra erős oszlopokat építsetek, 
igyekezni kell megtartani az eredményt. Ha az alap gyengébbre sikerült szívós kitartó munkával 
most erősíthető meg.   Ti már ismeritek az iskolát. Segítsétek a most érkezőket a beilleszkedésben. 
Kapcsolódjatok be a Diákönkormányzat munkájába, használjátok ki az érdeklődési körök, 
szakkörök adta lehetőségeket. 
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Ünnepeink
Kedves 12, évfolyamos tanulóink.  
Az érettségi évébe érkeztetek. Sok feladat vár rátok ebben az esztendőben. A felemelő szalagavató 
után jó eredményű érettségi vizsgaeredményeket, az iskolához méltó az elődeitek nyomdokain 
haladó sikeres versenyeredményeket várunk tőletek. 
 

Kedves 13. 14 – s szakképző évfolyamos ifjú felnőtt tanítványaink! 
Jól döntöttetek amikor elhatároztátok, hogy a Mechwartban gépgyártástechnológiai technikus, vagy 
hálózat építő és üzemeltető informatikusi oklevelet szereztek.   Jól döntöttetek, mert mind két 
képesítés kenyérkereseti lehetőséget biztosít. Felnőtt felelősséggel mutassatok példát a mögöttetek 
járó évfolyamoknak. Nagyon jó vizsgaeredményeket, s az iskolát tovább erősítő sikeres 
versenyeredményeket várunk tőletek is. 
 
 
 

Kedves szülők, kedves családok! 
   
Köszönjük, hogy iskolánkat választották gyermekük középiskolás éveinek színteréül. 
Intézményünk az igényes közismereti és szakmai képzés mellett mindig az emberségre, tisztességre, 
szeretetre nevelést tekintette elsődleges feladatának. Ugyanakkor tisztában vagyunk azzal, hogy a 
nevelés elsődleges színtere öröktől fogva a család. Ezért tudjuk, hogy a családokkal, szülőkkel való 
folyamatos kapcsolattartás lehet nevelőmunkánk sikerének záloga. Kérjük a rendszeres 
kapcsolattartással, szülői értekezletek rendszeres látogatásával segítsék munkánkat.   
 
 
Köszöntőjében igazgató úr bemutatta az iskolánkba érkező új tanárokat és az új osztályok osztályfőnökeit. Majd 
a rendszeres, folyamatos, szorgalmas munkavégzés fontosságának hangsúlyozásával zárta ünnepi köszöntőjét. 
(szerk.) 
 
 
 

Tisztelt ünneplő közösség, kedves tanítványaink! 
 
A tudásban való emelkedés, a fizikai erősödés, a lelki gazdagodás útján haladni nem könnyű. Jól 
szervezett életvitelt, néha a csábító pillanatnyi örömöt nyújtó szórakozásról való lemondást is 
jelentheti. Ugyanakkor nem jelent ez aszkéta életet. Az ifjúi életet gazdagító, azt építő szórakozásra, 
kikapcsolódásra ezen az úton van mód. Azonban a lustaság, a gyakori kimaradás, iskolakerülés, 
csúsztatás, a szülei tanárai áldozatvállalását elismerő és azt tisztelő szeretetteljes tartalmas életre 
törekvő diák mindennapjaiba nem kaphat helyet.  
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Ünnepeink
Úgy van ez ahogy Dsida Jenő írja: 

„ Be kell látnunk: 
Ha kérdeznek, becsületesen 

felelni kell. 
A harcot becsületesen  

fel kell venni 
az úton becsületesen 
 végig kell menni,… 

 
Krisztusnak és Pilátusnak, 
farizeusnak és vámosnak… 

egyformán szolgálni 
nem lehet.” 

 
 
Jó reménységgel hiszem, hogy így a tanév elején mindenki elhatározza hogy ezt az évet  
tisztességesen, eredményesen, jól kívánja teljesíteni. Már ez sem kevés. Ugyanakkor a napok 
előrehaladtával  – különösen ha a rendszeres munkavégzés már kezdetben elmaradt – a  
nehézségek jelentkezésének idején a lendület alábbhagy, a fogadalom megkopik. Kérjük, hogy 
legyen erőnk, már a tanítási esztendő első napjától a rendszeres munkavégzésre, legyen erős 
akaratunk végig kitartani, s vállalt feladatunkat tisztességgel megoldani.   
 
Dsida Jenő mondja: 

Most már tudom, hogy törvény alatt állunk:  
Elvettetnek a különféle magvak, 
Öröktől készült, titkos ősmagok,  
Egyikből tölgy lesz, másikból fenyő,  
A harmadikból mindíg rezgő nyárfa,  
Jegenyévé szökken a negyedik, - 

 
Tudnunk kell: A növekedést nem mi adjuk, de szorgalmas munkával hozzájárulhatunk ahhoz. 
Igyekezzünk, kérjük, hogy így legyen! 
 
 
Kedves Tanítványaink!  
Szeressétek ezt az iskolát, akarjatok ide tartozni, munkálkodjatok érte. Induljunk már most az első 
tanítási napon, a tudás emelkedőjének, a lelki gazdagodásnak útján szorgalmasan tisztességesen. 
Higgyétek el megéri.  
 
Ezekkel a gondolatokkal a 2021 / 22 es tanítási esztendőt, iskolánk 114. tanévét megnyitom   
Legyen áldás ezen az iskolán, a benne és érte munkálkodókon. Legyen eredményes tanévünk. Úgy 
legyen.   
 

2021. szeptember 01.   

 

Dr. Barcsa Lajos 
igazgató 
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Ünnepeink
 

Ünnepeink októberben 

Az Aradi Vértanuk emléke előtt október 6-án, osztálykeretben, az iskolarádió ünnepi műsorát 
hallgatva tisztelgett iskolánk közössége.  
Most Ady Endre soraival ismét fejet hajtunk emlékük előtt.  Tisztelet a hősöknek! 

Október 6. 

Őszi napnak mosolygása, 
Őszi rózsa hervadása, 

Őszi szélnek bús keserve 
Egy-egy könny a szentelt helyre, 

Hol megváltott - hősi áron - 
Becsületet, dicsőséget 
Az aradi tizenhárom. 

Az aradi Golgotára 
Ráragyog a nap sugára, 
Oda hull az őszi rózsa, 

Hulló levél búcsucsókja; 
Bánat sír a száraz ágon, 

Ott alussza csendes álmát 
Az aradi tizenhárom. 

 
 

Őszi napnak csendes fénye, 
Tűzz reá a fényes égre, 

Bús szivünknek enyhe fényed 
Adjon nyugvást, békességet; 

Sugáridon szellem járjon 
S keressen fel küzdelminkben 

Az aradi tizenhárom. 
 

Az 1956-s forradalom iskolai emlékünnepségére a 11. E osztály készít műsort, 
melyet a tornacsarnokban a 10. évfolyamos diákok október 22-én tekintenek meg. Ők azok, akik a 
járvány miatt még nem vettek részt közös iskolai ünnepen. A diákság többi tagja, az 
osztálytermekben az iskolarádión keresztül lesz részese az Ötvenhat szellemét idéző ünnepi 
eseménynek.  

                                                                                                                             

Kissné Simon Mária főszerk. 
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Eredményeink
 

 

 

 

 
Fedecsku Márton 9.A 
Ludman Csaba 9.A 
Misák Alexandra 9.A 
Rácz Artúr János 9.A 
Géczi Kornél 9.C 
Pálóczi Imre 9.C 
Prém Ferenc 9.C 
Gugg Zsolt Hunor 9.D 
Rácz Imre 9.D 
Lévai Vilibald 9.E 
Szobonya Mihály 9.E 
Balogh Áron 9/Kny 
Gerebenics Péter 9/Kny 
Kiss Marcell 9/Kny 
Szilágyi Zsombor 9/Kny 
Balázs Ákos 9/Ny 
Balog Mihály 9/Ny 
Kovács Dávid László 9/Ny 
Radócz Zsombor 10.A 
Antal Róbert 10.D 
Csősz Dominik 11.A 
Gercsák Tamás 11.A 
Boross Máté 11.B 
Szabados Gergő 11.C 
Képes Ákos 12.A 
Posvancz Olivér József 12.A 
Sándor Dávid 12.A 
Szolnoki Dávid 12.A 
Biró Bence Máté 12.B 
Szabó Gyula Márk 12.B 
Veres Attila 12.B 
Nagy Gergely  12.C 
Kányási Bence 12.D 
Domján Tamás Sándor 5/13.A 
Fekete Balázs Gábor 5/13.A 
Hüse Bence 5/13.A 
Piskó Jenő 5/13.A 
Szabó Balázs 5/13.A 
Zsákai Attila 5/13.A 
Bodnár Petra 5/13.B 
Hajdú Bettina 5/13.B 
Macz Enikő 5/13.B 
Mercs Alex Attila 5/13.B 
Kovács Zsolt  5/13.C 
Herczku József 5/13.D 
Nagy Miklós Sándor 5/13.D 
Péter Lajos 5/13.D 
Szabó Róbert 5/13.D 
Táborhegyi Balázs 5/13.D 
Farkas Bence 1/13.I 
László Norbert Ferenc 1/13.I 
Bereczki István 2/14.I 
Gombos Sándor Bence 2/14.I 

Sorrend Osztály Átlag 

   
1 5/13.A 4,60 

2 2/14.I 4,40 

3 5/13.D 4,39 

4 5/13.B 4,34 

5 11.C 4,33 
6 9.C 4,29 

7 9/KNY 4,27 

8 9.A 4,26 

9 11.B 4,24 

10 1/13.I 4,18 

11 12.B 4,13 

12 10.D 4,07 

13 12.A 4,05 

14 9/NY 4,04 

15 11.A 4,04 

16 9.F 4,01 

17 10.A 4,00 

18 11.E 3,98 

19 9.E 3,96 

20 9.B 3,93 

21 12.C 3,92 

22 10.C 3,90 

23 9.D 3,88 

24 11.D 3,81 

25 12.D 3,81 

26 10.B 3,74 

27 5/13.C 3,72 

28 10.E 3,67 
 Iskolai 4,07 

A 2020/21. tanév végén az osztályok 
sorrendje az osztályátlagok alapján 

 

A kitűnő tanulóinknak gratulálunk és 
további sok sikert kívánunk! 
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Interjú
 

Nemrégiben iskolánkba érkezett Kun Lászlóné tanárnő, és ez idő alatt szerzett tapasztalatai alapján 
feltettünk neki pár kérdést. 
 

Hová járt tanárnő iskolába?  

Mezőkövesdről származom, ott érettségiztem a Szent 

László Gimnáziumban. Majd tanulmányaimat a 

Debreceni Egyetem matematika - ábrázoló geometria - 

számítástechnika szakán folytattam. 

Van-e olyan iskolai élménye, amit szívesen 
megosztana a diákokkal? 

Szívesen emlékszem vissza a középiskolai és az 

egyetemi éveimre is. Nagyon aktívan, tartalmasan teltek 

ezek az évek. Tanulás, tanulmányi versenyek, diákélet, 

sport és sok-sok program. 

Milyen pályát választott akkor tanárnő? 

Édesanyám matematika-fizika szakos tanár és úgy alakult, hogy mindig is pedagógus 

akartam lenni. Azt terveztem, hogy én is matematika-fizika szakra jelentkezem, de éppen a 

jelentkezés évében hirdettek először számítástechnika szakot és bár azt sem tudtam, hogy 

mi az, oda jelentkeztem. Nem bántam meg. 

Milyen munkakörben dolgozott még tanárnő? 

Mindig tanítottam. Először általános iskolában, majd húsz évig gimnáziumban. A 

középiskola sokkal közelebb áll hozzám. A légkör, a korosztály, a tananyag… 

Jó pár évig igazgatóhelyettes voltam. Szerettem azt a munkakört is, de az utolsó években 

inkább visszatértem a tanításhoz, a diákok közé. 

És szeret tanulni és tanítani tanárnő? 

Természetesen igen. A mai napig élvezem, ha taníthatok. A tudás mellett igyekszem átadni 

a matematika iránti lelkesedésemet is. Nem könnyű, mert a matematika sokaknál mumus. 

Viszont egy informatikus vagy gépész számára nélkülözhetetlen. 
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Interjú
Az informatika pedig egy állandóan változó tartamú tantárgy. Tanulás, ismeretszerzés nélkül 

nem lehet tanítani. Ez is egy igazi kihívás. 

Mi a tapasztalata a Mechwartról tanárnőnek? 

Sokat hallottam már a Mechwartról, sokakat ismerek a tantestületből, sőt a fiam is ide járt. 

A tapasztalataim azt igazolják, amit eddig is gondoltam az iskoláról. Komoly, színvonalas 

munka folyik. A nagy létszám ellenére jó légkörben zajlanak az órák. Ez számomra nagyon 

fontos. 

Milyen pozitív élményei vannak a tanárnőnek az iskolával és a diákokkal? 

Az első perctől fogva otthon érzem magam itt. Mindenki nagyon kedvesen fogadott. A 

diákok nagyon tisztelettudóak és igyekvők.  

Az első munkanapomon szünetben megállított a folyosón egy tanuló. Nagyon udvariasan 

elmondta, hogy neki ez az első napja a Mechwartban és a 29-es tantermet keresi. 

Mosolyogva válaszoltam neki, miszerint nekem is ez az első napom itt és én sem tudom, 

hogy hol van a keresett tanterem, de mindjárt kiderítjük… 

Milyen okból választotta tanárnő a Mechwartot? 

Keresem a változatosságot és a kihívásokat. Ha sokáig dolgozik az ember ugyanazon a 

munkahelyen, akkor felmerül a változtatás igénye. Én is így voltam ezzel. És amikor 

megláttam a hirdetést, hogy a Mechwartban matematika tanárt keresnek, akkor nem 

tudtam ellenállni a kísértésnek és belevágtam. 

Mit üzen tanárnő a mai diákoknak? 

Legyenek céljaik, tudják élvezni az oda vezető utat. Legyen tartalmas minden napjuk, 

élvezzék a diákéletet. Legyenek aktívak, vegyenek részt mindenben. 

De azt hiszem, hogy ezeket egy „mechwartosnak” fölösleges mondani… 

Prém Ferenc 10.C 
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9.B Bemutatkozás
Miért a Mechwart András Technikumot választottad? 

● Olyan új barátokat is megismerhetek, akiknek hasonló az érdeklődési köre. 5 év 

alatt egy piacképes szakmát szerezhetek és itt a nyelvtanulásra is nagy hangsúlyt 

fektetnek, ami szintén nagyon fontos a mai munkaerőpiacon.  

● A sokoldalú képzések és gyakorlatok lehetőségei miatt, illetve a tanulmányok 

folytatásakor már szilárd alapot szerezhetek. 

● Nagyon szeretek a számitógépekkel foglalkozni. Minden álmom volt, hogy 

egyszer a Mechwartba tanulhassak. 

● Mert ez az egyik legjobb iskola Debrecenben, ahol informatikát lehet tanulni.  

Hol hallottál a Mechwartról, honnan értesültél az itt folyó képzésekről?  

● Továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadás tájékoztató füzete.  

● Egy újságból. 

● Volt iskolától. 

● A szomszédomtól, családból, rokonságtól. 

Ha ajánlották ismerőseid az iskolát, akkor mi volt a legmeggyőzőbb érv 
az iskola mellett?  

● Az informatika oktatás. 

● Piacképes szakmát szerezhetünk. 

Ha volt, mi volt a legerősebb ellenérv az iskolával szemben? 

● Sokat kell tanulni. 

● Nagyon kevés a lány. 

● Van pár informatikai terem, ahol nem a legmodernebbek a számítógépek. 

Miért az informatikai szakirányt választottad? 

 Az informatikában egy halhatatlan jövő áll. 

 Sokat játszok számítógépen és érdekel a téma. 

 Szülők ajánlották. 
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9.B Bemutatkozás
Mi tetszik leginkább az iskolai hétköznapokban?  

● Egyes tanárokkal nagyon jó viszont lehet kialakítani, ami sokkal jobban növeli a 

tanórák színvonalát. 

● 8:30-kor kezdődnek az óráink, ami sokat segít mert minden nap vonattal jövök 

be Debrecenbe. 

● Kapunk ösztöndíjat. 

Mi NEM tetszik az iskolai hétköznapokban? Mi zavar leginkább?  

Nincs problémám az iskolával 

 

 

Szabó Ármin András 12.B 
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Diákélet
Autómentes nap 

2021. Szeptember 18.-án megrendezésre 
került Debrecen belvárosában a 
debreceni autómentes nap, melynek célja 
az volt, hogy felhívják a lakosok figyelmét 
a környezetbarát közlekedés 
fontosságára. A rendezvény 10:00-kor 

nyitotta meg kapuit a Piac utca Szent 

Anna és Kossuth utca közötti szakaszán 
az érdeklődők előtt, ahol számos érdekes 
program várta a látogatókat, többek 
között a DSZC iskoláinak, például a 
Mechwart és a Brassai Sámuel Műszaki 
Technikum bemutatói, a Hajdú-Bihar 

megyei Rendőrfőkapitányság elektromos szolgálati motorkerékpárjainak bemutatása és tesztelése, 
KRESZ-teszt, fegyvertechnikai bemutató, a DERKE különleges, nagyobb csomagok szállítására 
alkalmas kerékpárjai. A Katasztrófavédelem tűzoltóautóval, füstsátorral és égetőtálcával remekelt. 
Ezeken a helyszíneken a résztvevők pecséteket gyűjthettek és ezeket beváltva nyereményeket 
kaphattak. A nap folyamán színpadi programok, koncertek is várták a helyszínen lévőket. 
Iskolánk sátrában a Mechwart és a Schaeffler duális képzésben tanuló diákjai, valamint az iskolában 
oktató tanárok várták az érdeklődők seregét. Kiállításunk kínálatában szerepelt a Schaeffler 
szobabicikli meghajtású versenyautópályája és előadások az környezetbarát autóipari 
megoldásokkal kapcsolatban. Természetesen a Mechwart LEGO robotjai is a helyszínen voltak, 
például a működőképes LEGO autó, melyet a vállalkozó kedvűek ki is próbálhattak, vagy iskolánk 
egyensúlyozó robotja, és más LEGO robotok is. Sajnos a rossz időjárási körülmények miatt 

iskolánk 3D nyomtatója nem került 
bemutatásra, de így is sikerült 
prezentálnunk mintadarabokat, 
például a hajlékony polipot és 
kaméleont, illetve ajándékokat 
osztottunk a korábban már elkészült 
mintadarabokból.  
A nap második felében a helyszínre 
látogatók ingyenesen utazhattak a 
nosztalgia trolibuszon, és a nosztalgia 
villamoson, mely az 1-es vonalon 

haladt és megnézhettek egy 
iskolabuszt is. Az izgalmas és fárasztó 

nap utcabállal zárult. Fáradt csapatunk elégedetten pakolta össze standunkat hiszen bemutatónk 
kifejezetten sikeres volt.

Györgyfi Zétény Sándor 10.C 
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Diákélet
DSZC – EXATLON KUPA 

2021. október 4-én került megrendezésre az első 
DSZC EXATLON KUPA a DHSE Rendvédelmi 
Utánpótlás Szakosztály szervezésében. A rendezvény 
helyszíne a pallagi akadálypálya volt. A Debreceni 
Szakképzési Centrum 11 intézménye vett részt a 
vetélkedőben, minden iskolának két-két 3 fős csapatot 
kellett nevezni. A csapatok egy-egy kísérőtanárral 
érkeztek. 

Az ünnepélyes megnyitó után a rendezők körbe 
vezettek minket az akadálypályán és minden egyes 
feladatot bemutattak részletesen. A több mint másfél 
kilométeres pályaszakasz 14 állomásra volt felosztva, 
melyek között egyaránt erőnléti, ügyességi és elméleti 
feladatokban is részt vehettünk. A verseny kezdete 
előtt szabadon ki lehetett próbálni az elemeket. A 
feladatok között volt futás, kúszás, célba dobás, negatív 
fal, egyensúlyozás kötélen, puzzle, továbbá lőhettünk 
Airsoft fegyverrel is. Többek között olyan szervezetek is megjelentek a rendezvényen, mint az 
Országos Mentőszolgálat, a Katasztrófavédelem és a Rendvédelem. Olyan ismeretségekre 
tehettünk szert, mint a szakszerű újraélesztés, valamint segítségre szoruló ember kimentése tűz 
esetén. Megtekinthettük a tűzoltó autóban található felszereléseket és bemutatták nekünk a 
rendvédelmi eszközöket. A csapatversenyen kívül készültek még egyéb érdekes egyéni 
vetélkedőkkel. A személyes kedvencünk volt az 56-os Olimpiát feldolgozó kvíz-játék. A lelkes 
fiatalok lehetőséget kaptak arra is, hogy képességeiket egyénileg egy erőnléti feladatsorban 
összemérjék. Valamint a Mentőszolgálat felügyelete mellett újraélesztést hajthattunk végre. A 
megmérettetés után meleg ebéddel kínáltak minket, valamint innivalót is biztosítottak. A nap végén 

az első 3 helyezett csapatot, illetve 
az egyéni vetélkedőkben 
résztvevőket külön fiú és lány 
kategóriában díjazták.  

Összességében nagyon élvezetes 

volt, egy igazi kihívás még a 
sportolók számára is. Bár helyezést 
nem értünk el, de egy igazi 
élménnyel gazdagodhattunk. 
 

 
 

Szilágyi Hajnalka Diána 10.A, Nagy Réka 10.A 
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Szórakozás
Remek összhang… 

Egy forró nyári napon az asszony a kertben 
füvet nyír, a férje pedig kijön a házból és 
megkérdezi: 
- Drágám, mi lesz vacsorára? 
A nő felcsattan: 
- Nem hiszem el, hogy miközben itt 
dolgozom, még a vacsorát is tőlem várod! 
Képzeld azt, hogy ma házon kívül vagyok, 
menj a konyhába és készítsd el az ételt 
magad! 
A férj megsüt egy szelet húst, egy nagy adag 
krumplit, hozzá salátát készít, aztán egyedül 
leül falatozni.  
Az asszony hulla fáradtan jön be a kertből: 
- Hol az én vacsorám? 
- Azt mondtad, hogy ma házon kívül vagy! 

 

Mechwart OS 
 
-Te vagy a Mechwartnak az operációs 
rendszere?  
-Csak mert mindig azt mondod, hogy 
Mechwart OS vagy. 
 
 
 
 
 

 
 
Okos gyerek…  
Az apuka elviszi a kis oktondi gyerekét  
Párizsba, hadd lásson világot. Felmennek az 
Eiffel-torony tetejébe, s az apuka büszkén 
mutat körül: 
- Látod, fiam, innen egész Párizs látszik! 
- Nem is igaz! Hol az Eiffel-torony? 

 
 

Sohodóczki Tamás 12.B 
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Szórakozás
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Tanrend
 


