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„Azért jöttem, hogy életük legyen és bőségben legyen.” 
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A Báthory István Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium a Debrecen-

Nyíregyházi Egyházmegye fenntartásában működő egyházi oktatási intézmény. Az épület szép tör-

ténelmi környezetben, a római katolikus templomot és a református templomot összekötő történelmi 

sétány mellett található.  

Nevelőink pedagógiai hitvallását meghatározza a gyermekszeretet és a keresztény erkölcs. 

Az intézmény nevelőtestülete célul tűzte ki a tanulók vallásos és hazafias szellemben erkölcsös pol-

gárrá nevelését, az átlagosnál magasabb általános műveltség, legalább egy idegen nyelvben nagyobb 

jártasság elérését. Tevékenységünk középpontjában a minőségi nevelő- oktató munka áll, amely biz-

tosítja tanulóink tovább- haladását a szülők elvárásainak és a tanulók képességeinek megfelelően. 

Feladatunk, hogy diákjainkat lelkiismeretesen felkészítsük a kétszintű érettségi vizsgára, az egyetemi 

vagy főiskolai tanulmányokra, a vendéglátás - turisztika ágazat munkaerőpiacának szakmai elvárása-

ira. Fontosnak tartjuk, hogy ne csak a tudományok világában igazodjanak el tanulóink, hanem a min-

dennapi életben is. A gyakorlati ismeretek oktatása beépül az egyes tantárgyak tananyagába, illetve 

utolsó évfolyamon önálló óra keretében jogi- és gazdasági ismeretekkel gazdagodnak diákjaink. Osz-

tályainkban heti két alkalommal hittan oktatás folyik. A keresztény nevelés segíti a fiatalokat, hogy 

megérjenek a szabadság felelős megélésére, érzékük legyen a transzcendencia és az igazi értékek 

iránt. Fontos, hogy megismerjék önmagukat és az őket körülvevő világot. Iskolánk tanulói több kor-

osztályból és sokféle társadalmi rétegből kerülnek ki. Ezért is elengedhetetlen, hogy differenciáltan 

foglalkozzunk velük. A gyengébb képességűeknek korrepetálást nyújtunk, a jobb képességűeket pe-

dig még több ismerethez juttatjuk. Mindezt a tanítási órákba beépítve, illetve egyéni és csoportos 

foglalkozásokon biztosítjuk. A tehetséggondozás, a közös felkészülés sok szép sikert eredményezett 

a diákok és pedagógusok számára. Tanulmányi- és sportversenyeken országos, regionális és megyei 

döntőben állhattak tanulóink a dobogó különböző fokain. Az előző tanévben diákjaink 20 %-a tett 

sikeres nyelvvizsgát angol vagy német nyelven.  

A tanulók igényeinek megfelelően és az iskolánk lehetőségeihez mérten minél színesebb is-

kolai élet megteremtésére törekszünk. Rendezvényeink közé tartozik az Apród-, Veréb- és Lovag-

avató, Szent István –iskolánk védőszentjének ünnepe, szalagavató, karácsonyi ünnepség, farsang, di-

áknap. Lehetőségek a tartalmas szabadidő eltöltésére: szakkörök, csoportos összejövetelek, klubok, 

előadások, énekkar, újság, iskolarádió, mozi, színház, kirándulás, sport, hagyományápoló társaságok. 

Intézményünk profilja az általános iskolai oktatás, a gimnáziumi képzés, melyet 

négyévfolyamos gimnáziumi, illetve ötévfolyamos és nyolcévfolyamos gimnáziumi formában foly-

tat.  

Szakgimnáziumi osztályainkban vendéglátás-turisztika szakmacsoportban tanulhatnak diák-

jaink. Az összefüggő nyári gyakorlatok során tanulóink tartalmas munkát végeztek a Szárnyas Sár-

kány Fesztiválon, a Sonkádi Szabadegyetemen (Kakukk Étterem szervezésében) és a Sárkány Well-

ness és Gyógyfürdőben. 

A katolikus iskola hívja és várja azokat a tanulókat, akik továbbtanulásuk érdekében minőségi 

oktatásban szeretnének részesülni, biztonságos, nyugodt iskolai légkörben tanulni. 

 

 Rácz Tiborné 
 igazgató 
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Keresztény családi nap Nyírbátorban 

 

„Mester, mondd, hol laksz? 

Jöjjetek és meglátjátok!”/Jn 1,35-42/ 

 

A fenti szentírási idézetet választották a nyírbátori történelmi egyházak a 2016. június 5-én 

megtartott első Keresztény Családi Nap mottójául. 

A családok szerepe különösen fontos egy olyan korban, amikor minden hagyományos érték 

megkérdőjeleződik. Az igazán jó édesanyák és édesapák Isten szeretetét közvetítik gyermekeik felé. 

Azok a gyerekek, akik szerető családi légkörben nőnek fel, könnyebben átélik a megváltottság örömét 

is. Fontos azonban, hogy a keresztény családok nem elzárkózva élnek a világban. Mivel a szeretet 

korlátlanul osztható, a boldog családok Krisztus szeretetét sugározzák kifelé is. Ez a gondolat hívta 

életre a Keresztény Családi Napot, a családoknak ezt a különleges küldetését ünnepeltük ezen a va-

sárnapon. 

Vasárnap délelőtt mindenki a saját felekezete szerinti istentiszteleten vett részt. A római ka-

tolikus szentmisét dr. Bosák Nándor kiérdemesült Debrecen –Nyíregyházi megyéspüspök celebrálta. 

A szertartások után mindenki meglátogatta és megismerhette a testvérfelekezetek templomait is. 

Az ünnepélyes megnyitó után a nagyszínpadon a gyermekneveléssel, a családi élettel kapcso-

latos előadásokat hallhattunk.  Babály András atya a kamaszkori kommunikációs hibák elkerüléséhez 

adott hasznos tanácsokat. Szocska Ábel a Nyíregyházi Görögkatolikus Egyházmegye apostoli kor-

mányzója a családtagok egymás iránti Isten előtti felelősségét hangsúlyozta. 

A családi pontgyűjtő versenyen a résztvevők templomismereti totón, szellemi és ügyességi 

játékokban tehették próbára magukat. A legügyesebb családok júliusban egy egynapos egri kirándu-

láson vesznek részt. 

A gyerekek is számtalan program közül választhattak. Kézműves foglalkozások, keresztény 

filmklub, a legkisebbeket pedig póni fogathajtás, körhinta, trambulin szórakoztatta. Szajlai Szabolcs 

bűvész műsora még a felnőtteket is a színpadhoz vonzotta. 

Színes zenei paletta várta az érdeklődőket. Lakner Sándor és lánya Elza, az Atem Trió, a Képmás 

zenekar és a Nyírbátori Fiatal Fúvósok Zenekara szórakoztatta a közönséget. A kiváló zenei előadá-

sok sorát Mészáros János Elek koncertje zárta. 

Az első Keresztény Családi Nappal reményeink szerint új fejezet kezdődött Nyírbátor törté-

nelmében. Több szempontból is gazdagított bennünket ez a nap. Szervezőként megtapasztalhattuk az 

egyházak közti szeretetteljes együttműködés örömét. A római katolikus, görögkatolikus és református 

egyházközségek közösen szervezték a programokat. A Báthory István Katolikus Általános Iskola, 

Gimnázium és Szakközépiskola és a Nyírbátori Református Általános Iskola tanárai nemcsak rész-

vételükkel, hanem ötleteikkel, munkájukkal is hozzájárultak a rendezvény sikeréhez. 

Jókedvű családok, mosolygó gyerekek töltötték együtt ezt a vasárnapot. Jó volt látni, ahogy a 

mindennapi rohanásban elfáradt barátok, ismerősök felüdültek az örömteli találkozások által. 
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„Mester, mondd, hol laksz? 

Jöjjetek és meglátjátok!” 

A nap végére szervezők, résztvevők egyaránt megsejtettük a jézusi mondat valódi értelmét. 

Jézus Krisztus ott van, ahol szeretet, öröm és békesség uralkodik. A keresztény családok ezt az öröm-

hírt hirdetik puszta létezésükkel is. 

 

                                                                                           Magyarné Takács Bernadett 

                                                                                        magyar – német - hittan szakos tanár 
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Tanévkezdő lelki nap a Báthory István Katolikus Általános iskola, Gimnázium 

és Szakgimnáziumban 

  

Három évvel ezelőtt iskolánk, Báthory István nevét megtartva, I. Szent Istvánt választotta 

védőszentjéül. Első királyunk példaként szolgál nekünk a buzgó hitre és az erkölcsös életre. Már 

hagyománnyá vált, hogy a tanév kezdetén rá emlékezve az iskola pedagógusai és tanulói közös lelki 

napon vesznek részt. Ebben a tanévben 2016. szeptember 2-án Debrecen adott helyet az egész napos 

programnak. 

Nem csupán egy szokványos iskolai kiránduláson vettünk részt, a nap legfőbb célja a tanév 

eleji elmélyülés, hitünk közös megélése, egyházmegyei központunk megismerése volt. A püspöki 

székesegyházban, a Szent Anna templomban közös litánián vettünk részt védőszentünk tiszteletére. 

Iskolánk lelki vezetője, Babály András atya figyelmünket Szent István keresztényi nagyságára irá-

nyította. Szent István megvalósította életében azt a jelmondatot, amelyet a tanév folyamán mi is ki-

emelten fontosnak tartunk: „Imádkozz és dolgozz!” 

Debrecen nem csupán egyházmegyénk, hanem a református hívek történelmi központja is. 

Nagy örömünkre szolgált, hogy megtekinthettük a Református Nagytemplomot. A templom bemuta-

tása során vezetőnk kiemelte a hely történelmi jelentőségét, az 1848-as forradalomban betöltött sze-

repét. A különböző felekezetek közti szeretetteljes kapcsolat szép példájaként említette, hogy II. Já-

nos Pál pápa is meglátogatta a templomot magyarországi útja során, megkoszorúzva a protestáns 

gályarabok emlékművét. Katolikus diákjaink is érdeklődve hallgatták és ismerték meg egy másik 

felekezet templomát.  A templomtoronyból pedig Debrecen varázslatos látképe tárult elénk. 

A Déry Múzeum tárlatai elgondolkodtatóak voltak, különösen a történelem iránt érdeklődők-

nek. Munkácsy Mihály Krisztus Pilátus előtt és Ecce homo képe előtt elcsendesedhettünk, elgondol-

kodhattunk a Megváltás csodálatos titkán. 

Iskolánk a Debrecen- Nyíregyházi Püspökséghez tartozik. Megtisztelő volt pedagógusnak és 

diáknak egyaránt, hogy megnyíltak előttünk a püspökség kapui. Végigsétálhattunk a folyosókon, be-

nézhettünk a kápolnába és az irodákba. 

A nap lezárásaként Veni Sancte püspöki szentmisén vettünk részt a Megtestesülés templomá-

ban. Egy héttel előtte ez a templom adott otthont az Egyházmegyei Tanévnyitó Konferenciának is.  

A szentmisét főtisztelendő dr. Palánki Ferenc Debrecen-Nyíregyházi megyéspüspök celebrálta. 

Szentbeszédét még a legkisebbek is figyelemmel hallgatták. Püspök Atya a tanulás fontossága mel-

lett, a nehézségekkel való szembenézésre, állapotbeli kötelességeink derűs megélésére buzdított ben-

nünket.  Szavai útravalóul szolgálnak tanévkezdő pedagógusnak és diákoknak egyaránt. 

Nagy örömünkre szolgált, hogy tanulóink a lelki naphoz méltóan, fegyelmezetten vettek részt 

a programokon. Megtapasztalhattuk a közösen megélt hit erejét. A tanév kezdetén mindennél na-

gyobb buzdítást jelent ,hogy együtt akarjuk megvalósítani céljainkat,  Isten gondviselő szeretetére 

bízva magunkat, amelyet az eddigi tanévek során is nap mint nap megtapasztaltunk. 

                                                                                                  Magyarné Takács Bernadett 

                                                                           magyar-német-hittan szakos gimnáziumi tanár 
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A bejövő osztályok tanévkezdő lelkigyakorlata Nyírbátorban 

 

A Báthory István Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium tanulói számára már 

hagyománnyá vált, hogy a bejövő osztályok a tanév elején háromnapos lelkigyakorlaton  vesznek 

részt. A lelkigyakorlat célja az éppen formálódó közösségek segítése, egymás elfogadásának meg-

könnyítése. Iskolánk tanulói személyes tapasztalataikat fogalmazták meg az alábbi sorokban. 

 

Sokat játszottunk, a játékok fő célja a csapatépítés, egymás megismerése, az önismeret fej-

lesztése, a tolerancia, önfegyelem erősítése volt. Esti misén is részt vehettünk. Azt lehetett érezni, 

hogy a templom megtelt hittel, szeretettel, élettel. A hét alkalmával barátságok erősödtek meg. Lelki 

segítséget is kaptunk az iskola pszichológusától. Sok hasznos tanáccsal látott el bennünket a minden-

napi élettel kapcsolatosan.  

Finom reggelit, ebédet és vacsorát kaptunk. Szerdán, ebéd után jó emlékekkel, kedvvel és egy 

kis fájdalommal búcsúztunk el ettől a remek helytől. Köszönetet mondtunk András atyának és min-

denkinek, hogy ilyen szívélyes és vendégszerető fogadtatásban lehetett részünk 

Úgy gondolom, hogy hasznosan, boldogan és jókedvvel tölthettük el ezt az eseményekben gazdag, 

szép hetet. Mindenki várja már a következő alkalmat.   

Török Tamás  

9. A osztályos tanuló 

 

Boldogan, csomagjaink roskadó súlya alatt vidáman sétáltunk át a plébániára. A megérkezé-

sünk után még mindenki kicsit idegenkedve fogadta a feladatokat, kihívásokat. Játékos feladatokkal 

magunkat és másokat is megismerhettünk, megfigyelhettünk olyan tulajdonságokat, amelyeket talán 

nem is feltételeztünk a másikról. Szerepjátékok segítségével megtudhattuk, hogy egy adott helyzet-

ben ki mit tenne. Voltak érdekes, számunkra is meglepő csapatjátékok. Megfigyelhető volt az első 

nap még mennyire zárkózottak voltunk, kicsit egymástól is idegenkedtünk. Harmadik nap végére már 

összeszokott csapatként oldottuk meg a feladatokat. A lelkigyakorlat megható és meghatározó ese-

ményei voltak a misék. A templomból feltöltődve, lelki nyugalomban tértünk pihenni.  Számomra a 

lelkigyakorlat feltöltődést, kikapcsolódást és osztálytársaim megismerését jelentette.  

Bákonyi Mercédesz 

9. B osztályos tanuló 

 

Szeretném megköszönni 9/Ny osztály nevében a háromnapos lelkigyakorlatot. Mindenki él-

vezte az érdekes feladatokat, játékokat. Az életre szóló tanácsokat örökre a szívünkbe zártuk. Az 

osztály összekovácsolódott, közel kerültünk egymáshoz. Különösen tetszett az esti film, tanulságos 

„lecke” volt, hogy a legszörnyűbb dolgokból is születhet valami jó. 

Reméljük még sok ilyen lelkigyakorlatban lesz részünk. 

Maroda Petra  

9/Ny osztályos tanuló 
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A lelkigyakorlat végére egy tanulásra kész, összekovácsolódott kis közösség lettünk. Megha-

tározó élmény volt számunkra ez a három nap. Nagyon tetszettek a játékok, könnyebben megismertük 

egymás jellemző tulajdonságait. Az esti film elgondolkodtató volt, még otthon is beszélgettünk róla. 

Este nehezen ment az elalvás, sokáig együtt voltunk, izgalmasan telt ez a három nap. A cél az volt, 

hogy jobban megismerjük egymást…. 

Nagyon jól éreztük magunkat. 

Hatházi Zsanett és Csíki Kornél  

5. F osztályos tanulók 
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Bérmálkozás Nyírbátorban 

 

2016. november 19-én bérmálkozás volt a nyírbátori Római Katolikus Minorita Templomban. 

Nagy öröm számunkra, hogy a plébániáról és a hozzá tartozó filiákról 28 felkészült fiatalnak szolgál-

tatta ki e szentséget Palánki Ferenc Püspök Atya, a Debrecen - Nyíregyházi Egyházmegye Főpász-

tora. Közülük 18-an a Báthory István Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium ta-

nulói. 

A bérmálás a felnőtt keresztény élet mellett való tudatos döntés, elköteleződés. Ígéretet te-

szünk arra, hogy jó keresztények leszünk. Bérmanevet, bérmaszülőt választunk. A bérmanév egy 

olyan szentnek a neve, akit valamiben követni szeretnénk. Bérmaszülőnk olyan legyen, aki saját élete 

példájával előttünk jár és segít bennünket a keresztény életforma megvalósításában. Fontos, hogy 

kellőképpen felkészültek legyünk! Csak így várhatjuk méltóképpen a Szentlelket és kérjük ajándé-

kait. 

Örömmel számolhatok be arról, hogy plébániánk ifjú tagjai e feltételeknek megfeleltek! Több 

éven át tartó hittanos felkészítés során sajátították el a szükséges tudnivalót. Az Egyházzal való kap-

csolatuk elmélyítését segítette november 4-én és 5-én egy plébánián töltött lelkigyakorlat. Babály 

András plébános atya – az iskola lelki vezetője - tartott ekkor egy jó hangulatú, szentségi értékeket 

bemutató, közösségépítő felkészítést. Szülőként külön öröm számomra, hogy gyermekeim élmények-

kel telve tértek haza.  

„Isten hozta hű nyájához a Főpásztort és Atyát…”csendült fel az ünnepi ének november 19-

én délután 3 órakor. Püspök atyát köszöntöttük nagy szeretettel. Bérmálkozóink és plébániai közös-

ségünk többi tagja is örömmel és nagy izgalommal várta e jeles ünnepet. A szentmise kezdetén Szép 

Ernő Imádság című versét hallhattuk Csapos Zsolt 7. F osztályos tanuló előadásában. Az evangélium 

után Babály András plébános atya bemutatta a felkészült fiatalokat, akik a „bérmálás szentségének 

kiszolgáltatását kérik. A szentmise homíliájában püspök atya a nap szentjét állította elénk példaképül.  

Árpád-házi Szent Erzsébetet, aki egész életében megvalósította a keresztény szeretetet. Gyakran - 

környezete nemtetszése ellenére- segített a szegényeken, betegeket ápolt. Rövid életet élt, amely te-

vékeny szeretettel volt tele. Észrevette a szűkölködőt és mert segíteni. A legismertebb magyar szent 

a világon. Méltó példakép lehet számunkra, akik a bérmálás szentségében, a Szentlélek erejével meg-

erősödve Krisztus útján járunk.  – hangzott el püspök atyától. Ezután következett a szentség kiszol-

gáltatása. Főpásztorunk apostoli hatalmánál fogva részesítette a fiatalokat a bérmálás szentségében. 

Ők ígéretet tettek arra, hogy jó keresztények lesznek. Öröm volt látni a sok bérmálkozó elszántságát 

e meghitt órában. Az ünnepi szentmisét a Báthory István Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és 

Szakgimnázium énekkara tette még színesebbé ifjúsági énekkel.  

Rendkívül szép szertartásnak lehettünk részesei. Köszönettel tartozunk mindenkinek, aki e 

jeles esemény előkészületeiben segített. Fontos, hogy a jövőben is a család-egyházközség összehan-

golt, tudatos munkájával segítsük fiataljainkat!  

Kívánom, hogy egyházunk minden tagja, örömét lelje tevékeny kereszténységében! 

Mocsárné Tündik Erzsébet   

hitoktató 
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Lelki nap Vízkereszt ünnepén 

 

2017. január 6-án, Vízkereszt napján úgy, mint tavaly, most is együtt ünnepeltünk a Báthory 

István Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnáziumban.  

Az iskola vezetése, papjaink, tanárok, a diákok és a dolgozók szentmisével kezdtünk reggel 8 

órakor egyszerre két helyszínen, ki-ki felekezetének megfelelően, a Római Katolikus Minorita Temp-

lomban és a Görög Katolikus Templomban, amelyek alatt az atyák vizet is szenteltek.  

A szentmise után iskolánk aulájában közös lelki programon vettünk részt, amelyet Tóth Kons-

tantin alperjel, a győri Czuczor Gergely Bencés Gimnázium és Kollégium igazgatója vezetett. A téma 

Szent Benedek élete és munkássága, közösségszervező tevékenysége volt. Konstantin atya igyekezett 

úgy szólni, hogy abból a legkisebbektől a felnőttekig mindenki lelki útravalót meríthessen. Sok-sok 

személyes példával magyarázta és kapcsolta össze Szent Benedek tevékenységét és a bencések regu-

láját a mi életünkkel. Nem utolsó sorban pedig felhívta a figyelmet a bencések jelmondatára: Ora et 

labora, azaz imádkozzál és dolgozzál!  Ez a rövid, de annál mélyebb tartalmú jelmondat tantermeink 

falán is el van helyezve, hiszen iskolánk az oktatói-pedagógiai feladatokon kívül hitre is nevel.   

A közös program után az osztályok termeinek megszentelése következett. Tóth Konstantin 

atya, Babály András atya és Kiss Zsolt atya a megszentelt vízzel előbb meghintettek és megáldottak 

bennünket, majd elindultak a tantermek felé. Az osztályközösségek osztályfőnökeikkel együtt imád-

koztak ebből az alkalomból.  

 

Koszta Ágnes Bernadett 

magyar - történelem szakos tanár 
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Volt egy szalagavató 

 

„A hit az élet ereje: az ember, ha egyszer él, akkor valamiben hisz .... Ha nem hinné, hogy 

valamiért élnie kell, akkor nem élne … ”  - Babits-sorok járnak a fejemben. 

Hétfő reggel van. A gimnáziumba belépve a még díszbe öltözött aula a szombati szalagavatói bált 

idézi. Érkeznek a diákok is. Köszönünk, összemosolygunk – szavak nélkül is tudjuk, mire gondol a 

másik. De jó is volt szombaton! A szalagavatónkon! Milyen volt? Ilyen - kicsit diák, kicsit tanár-

szemmel: 

 

Attól kezdve, hogy a Báthory István Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimná-

zium végzős diákjai hetek óta tartó készülődés után október 15-én izgatottan átléptek a Kulturális 

Központ ajtaján, valahogy gyorsabban telt az idő, az órák perceknek tűntek. A lélegzetünk is elakadt 

a csodálatosan dekorált színpad láttán. Megérkeztek a fotósok, videósok. Virágkosarak sorakoztak a 

színpad mellett. Osztályfotózások. Jönnek az első vendégek, aztán egyre többen. Ilyen sokan lesznek? 

Csak el ne essek a színpadon! Segítsetek, mi következik? Én már nem tudom a táncot se! Kezdünk? 

A himnuszt énekeljük. Érdekes módon mindenki a megfelelő helyen áll. Reflektorfényben 

állunk. Olyan szép, hogy beleborzongunk. Nem sírunk, mosolygunk a fotósnak. Hornyák Gréta 12. 

F osztályos tanuló szaval gyönyörűen. Rácz Tiborné Igazgató Asszony köszönti a megjelenteket. 

Minden osztályról mond néhány nagyon találó mondatot. Legjobb, mikor rólunk beszél. Büszkén, 

meghatódva hallgatjuk. Egyik társunk, Huri Vivien a 12. B osztályból, saját művét adja elő. Babály 

András atya, lelki vezetőnk, a szalagok megáldása előtt okulásunkra megoszt velünk egy történetet. 

Közös ima kapcsolja össze szívünket. Különösen jó érzés jár át bennünket. 

Az iskolavezetés tagjainak legjobbjaink szalagot tűznek és virággal köszönik meg az eddigi 

áldozatos munkájukat. Babits Mihály versét - Örökkék ég a felhők mögött – Prokopics Stella 13. D 

osztályos tanuló, osztálytársunk adja elő. Senki nem mondaná szebben. 

Most rajtunk a sor, maturandusokon. Osztályfőnökeink tűzik mellünkre az arannyal hímzett 

zöld szalagot. A közönség tapsol. Fotóbarát alakzatban állunk a színpadon, egyik próbán se sikerült 

ilyen jól beállni. Mosolygunk, megtapsoljuk társainkat. Nem merünk egymásra nézni, olyan boldo-

gok vagyunk, hogy elsírnánk magunkat. Elegánsan levonulunk. Az öltözőben lerúgjuk a cipőnket, 

ölelkezünk, nevetünk, szelfizünk. Gyorsan átöltözünk, hiszen most következnek a kisfilmek és az 

osztálytáncok, majd az évfolyamkeringő. Csak minden jól sikerüljön, ezt a fantasztikus estét nem 

szabad elrontani! 

Teljes siker, zúg a taps! Boldogság. Mind elvétettük valahol a lépést, kész csoda, hogy a kö-

zönség mégis imád minket! Az évfolyam minden tanulója a színpadon áll. Felhívjuk osztályfőnöke-

inket is a Búcsúdalhoz. Ének közben tekintetünk szüleinket, rokonainkat, barátainkat, tanárainkat és 

egymást pásztázza, örökre magunkkal visszük ezt a képet. Az est fénypontja. Egyszeri és megismé-

telhetetlen. Lassan legördülnek a könnycseppek, már nem számít, már lehet. 

„ Magyar vagyok: lelkem, érzésem örökséget kapott, melyet nem dobok el…” – Babits szavai oly 

hűen fejezik ki a pillanatot. Ebben a szellemiségben készítjük diákjainkat az érettségire, melyet az 

alma mater elhagyása után magukkal visznek.  
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Juhász Ferencné 

 a 13. D osztály osztályfőnöke 

 

Csibeavató a Báthoryban 

 

A Báthory István Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnáziumban - az elmúlt 

évhez hasonlóan – ismét csibéket avathattunk. A Csibeavatón a legkisebbek voltak a főszereplők, 

akik néhány hónappal ezelőtt még a szülők kezét fogva, tágra nyílt szemekkel, kíváncsisággal, vegyes 

izgalommal várták, vajon miféle titkokat, újdonságokat, meglepetéseket hoz majd az iskola. Most 

izgatottan, de bátran vonultak szüleik és a vendégek elé. Igazgató néni ünnepi gondolatai után a tanító 

nénik avatására került sor, majd az apróságok fogadalmat tettek, mellyel az iskola teljes jogú tagjává 

váltak. Végül az összetartozásukat jelképező csibejelvény feltűzésére került sor. 

 Kiváló alkalom volt ez a péntek délután a közösségépítésre, iskolánk gyermekbarát profiljá-

nak bemutatására. Jó volt látni az elsősöket, ahogy ünneplőbe öltözve, csillogó szemmel megjelentek 

szüleik kíséretében, a büszkeséget és izgatottságot az arcukon, hogy végre megkaphatják a csibeki-

tűzőt, az összpontosítást, ahogy a hetek óta gyakorolt előadásba mindent beleadtak, a sikeres fellépés 

utáni felszabadultságot, önfeledt, igazi gyermeki örömöt. 

Ugyanilyen felemelő érzés volt, hogy a másodikosok - akikkel az elsősök a legtöbb időt töltik, 

- osztoztak a kicsik örömében. Izgatottan segédkeztek a szervezésben, lelkesen készültek az előadá-

sukra. Érezhették, hogy ők „a nagyok”, számíthatunk rájuk, példaképek lehettek magatartásból, segí-

tőkészségből a kicsik előtt! 

Az elsősök szüleinek is remek lehetőség volt bekapcsolódni az új közösség életébe, látni gyer-

meküket osztálytársaik között, az új környezetben, új feladathelyzetben. A műsor után kicsit kötetle-

nül tudtak beszélgetni, ismerkedni egymással, a tanító nénikkel, a gyermekükkel foglalkozó nevelők-

kel. Bizonyára örömmel vették, hogy részesei lehettek ennek a délutánnak! 

 

Lengyel Anita és Vargáné Németh Anna tanító nénik 
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Karácsonyi asztaldíszítő verseny 

 

Iskolánkban 2016. 12. 20-án megrendezésre került hagyományteremtő szándékkal a karácso-

nyi asztaldíszítő verseny. Vendéglátás-turisztikai szakos diákjaink bemutatták, hogyan tudják elmé-

leti tudásukat alkalmazni a gyakorlatban. A verseny során a tanulók magyar, szakmai angol és szak-

mai német nyelven állították össze menüsoraikat, illetve mutatták be a megterített asztalokat. 
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Kicsik farsangja 

 

Február 10-én (pénteken) titokzatos tündérek, jóságos boszorkányok, szépséges hercegnők, harcos 

nindzsák, pókemberek, bohócok, varázslók, vidám kisállatok, érdekes és furcsa mesefigurák lepték 

el a gimnázium alsó szintjét. Az elsősök és másodikosok farsangja már délelőtt elkezdődött, amikor 

a kicsik a farsanghoz kapcsolódó játékos feladatokat oldottak meg, feldíszítették termeiket, majd kez-

detét vette a mulatság. Délután a jelmezes felvonuláson minden farsangoló bemutatkozhatott egy-

másnak, meghívott kisvendégeinknek, az óvodásoknak és szüleiknek.  Nagy örömünkre több vendé-

günk is jelmezben érkezett. A vidám felvonulást egy fergeteges táncház követett, s azután akinek volt 

kedve álarcot készíthetett. Természetesen a farsang nem múlhat el fánk nélkül, a táncban és az álarc-

készítésben megfáradt kiscsapat jóízűen fogyasztotta el a frissen sült fánkokat. Mindennek vége lesz 

egyszer, így ennek a délutánnak is a végére értünk, reméljük sikerült elűznünk végre ezt a hosszú 

telet! Jövőre is várjuk szeretetettel az óvodásokat!  

Vargáné Németh Anna 

tanítónő 
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A LEGO-nál jártunk 

 

  Az elmúlt év végén osztályunk lehetőséget kapott, hogy ellátogathasson a LEGO nyíregyházi 

gyárába. Az indulás előtt mindannyian nagyon izgatottak voltunk, a gyár még mindenkinek egy új tér 

és meglepetésekkel teli hely volt. 

Reggel 8 órakor indultunk egy nagy autóbusszal. Útközben arról beszélgettük, hogy vajon 

milyen lesz, hogyan fog kinézni a gyár. Mikor odaértünk, már a gyár területén parkoltunk le. Mind-

annyian bementünk a fogadó részbe, és már bent sok mindenre rácsodálkoztunk. A kis előépület ab-

lakaiból ráláttunk a gyárra és az udvarán ámulva álltunk és néztük a legóból épült figurákat. Egy 

kedves hölgy volt a vezetőnk, aki bevezetett minket a gyár előterébe, ahonnan több folyosó és egy 

„játszószoba” nyílt. Ebbe a helyiségbe mentünk be, ahol volt l 5 asztal, azokon pedig egy csomó lego 

hevert. .Az asztalok körül puffok és székek voltak elhelyezve. Levettük a kabátjainkat, és leültünk. 

A vezetőnk elmondott pár instrukciót, és levetített nekünk egy oktató balesetvédelmi kisfilmet. Ez-

után mindenki kapott egy-egy megkülönböztető mellényt, és visszamentünk az előtérbe. Ott megnéz-

tük a gyár kicsinyített makettjét, és a vezetőnk elmondta, hogy hol mit készítenek. Megtudtuk, hogy 

a gyárat környezettudatosra és bővíthetőre tervezték meg. Ezután elindultunk a gyár belseje felé. Egy 

gépektől zakatoló helyiségbe értünk, ahol csak egy-két munkást láttunk dolgozni. Ott a LEGO- koc-

kák már teljesen készen voltak, és nagy ládákba érkeztek színek szerint csoportosítva. Körülnéztünk, 

megfigyeltük, ahogy pakolgatták a sok színes játékot, majd mentünk tovább. Egy terembe értünk, 

ahol egy régi formázógépet láthattunk. Megmutogatta az idegenvezetőnk, hogy mi micsoda és hogyan 

működik. A következő terembe érve már sokkal több munkással találkoztunk. Itt festették a játékokat. 

Nagyon jó volt a hangulat, munka közben még zenét is hallgattak. Érdekes volt látni, hogy minden-

kinek megvan a saját feladata, és minden géphez be van osztva egy vagy általában több ember. Na-

gyon aprólékos munkával nézegették, vizsgálgatták az egyes játékkockákat. Egy másik helyiségben 

a játékok tárolására alkalmas dobozokat hajtogatták. Elmondták nekünk, hogy egyedül ebben a gyár-

ban készítenek LEGO Duplo játékot. Megfigyelhettük a raktárhelységet is, ahol ezernyi különféle 

méretű doboz sorakozott. A gyár belseje nagyon szép és érdekes volt egyben. Mindent behálóztak a 

folyosók, és volt olyan is, ahol a fejünk felett futószalagok haladtak el, rajta a kész játékokkal. A 

falakon különféle festmények voltak, amelyeket gyerekek készítettek. Minden szép színes volt, és 

sokszor ütköztünk életnagyságú LEGO- figurákba is.  

Az üzem megtekintése után ismét a „játszószobába” mentünk, ahol kedvünkre alkothattunk 

az ott heverő LEGO-kockákból. Az osztály nagyon élvezte ezt a tartalmas és nagyszerű kalandot. 

Érdekes és tanulságos volt látni, hogyan működik egy ilyen gyár. 

 

Kónya Erika és Ladányi-Pára Zsuzsanna 

8.F osztályos tanulók 
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Egy humán tagozatos élményei 

 

  Még csak fél éve járok a Báthory István Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Szakgim-

náziumba, mégis sok élménnyel gazdagodtam.  

 Nekünk, humánosoknak sok programot szervezett az iskola. Osztályfőnökünkkel, Vasvári 

Zsolt tanár úrral egy történelmi előadáson vehettünk részt ősszel a Báthori István Múzeumban. Az 

előadás végén találkoztunk Dr. Ruszin Romolusz dandártábornokkal, aki meginvitált minket Debre-

cenbe egy katonai rendezvényre. A tábornok úr meghívásunkra ellátogatott iskolánkba, ahol egy igen 

érdekes előadást tartott a caporettoi csatáról. Nem sokkal később megtudtuk, hogy mi adhatjuk már-

cius 15-én az ünnepi műsort a debreceni katonai laktanyában, mely megtiszteltetésként ért minket.      

Irodalmi teadélutánokon vehettünk részt az iskolánkban, ahol érdekes és tanulságos történetekkel is-

merkedhettünk meg.  Január 20-án a nyírbátori Kulturális Központban a magyar kultúra napja alkal-

mából nagyszerű előadást láthattunk, ugyanis profi néptáncosok mutatták be a magyar népdal és nép-

zene szépségeit.  

Horváth Gáborné tanárnőnek köszönhetően ott lehettünk Berecz   András, Kossuth-díjas ének-

és mesemondó előadásán. Nagyon jól szórakoztunk a művész úr poénjain. E pár hónap során több 

színházi előadáson (pl. Emilia Galotti,  Ájlávjú...de jó vagy, légy más,  Képzelt riport egy amerikai 

popfesztiválról) is ott voltunk iskolánk támogatásával a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színházban.  

Nem csak nézzük, hanem magunk is próbálkozunk a színészettel. Karácsonykor Vona Éva 

tanárnő segítségével előadhattunk Charles Dickens Karácsonyi ének című művének egy részletet. A 

színjátszás olyannyira megtetszett nekünk, hogy március végére egy újabb darabbal készülünk isko-

lánk számára. 

Eddig tehát nagyon sok élménnyel büszkélkedhetünk, ha iskolánkról kérdeznek minket. Én 

egyáltalán nem bántam meg, hogy ide jelentkeztem. Remélem a jövő humánosai is hasonlóképpen 

fognak vélekedni, s ők is nagy lelkesedéssel fognak beszámolni tapasztalataikról.                                       

  

Balogh Roland Márk 

9.A osztályos tanuló 
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Győrben jártunk 

 

2016. március 13-15-e között egy élményekben gazdag hosszú hétvégét tölthettünk el Győr-

ben és környékén. 

Egy borús vasárnapi reggelen már 7 óra előtt izgatottan vártuk a buszt a dohánygyár előtti 

parkolóban, a 9. F és a 9/Ny osztály lelkes diákjaival együtt. Nagy megtiszteltetésnek tartottuk, hogy 

mi lehettünk az egyik csoport, aki részt vehetett ezen a nem mindennapi kiránduláson. Az utazás 

kicsit hosszú volt, de jó hangulatban telt. A délutáni órákban érkeztünk meg Győrbe, ahol először 

elfoglaltuk a szállást, amely a győri Egyetem Kollégiumában volt. Ezek után elindultunk felfedezni 

a város szépségeit. Először a Gutenberg téren látható frigyládát ábrázoló szobrot tekintettük meg, 

majd átsétáltunk Győr barokk stílusú főterére, a Széchenyi térre. Sok nevezetességet láttunk, melyek 

közül nekünk a Bazilika tetszett a legjobban. Ez a Győri Katolikus Egyházmegye Székesegyháza, 

amely a város legősibb részén, a Rába és a Duna összefolyásánál épült egykor. A Székesegyház ala-

pítása iskolánk védőszentjéhez, Szent István nevéhez fűződik. A nap zárásaként elfogyasztottuk a 

finom vacsorát, majd a helyi Plázában egy közös mozilátogatáson vettünk részt.  

A második nap volt a megmérettetés napja. Intézményünk tanulói képviselték iskolánkat a 

„NAGY VAGY!” elnevezésű sportvetélkedőn, ahol különböző iskolák csapatai mérték össze tudá-

sukat. A versenyt hosszas felkészülés előzte meg, ahol a diákok ügyességi és erőnléti feladatokkal 

készültek. Először az uszodában mutathattuk meg mire vagyunk képesek. Ez remekül sikerült, dia-

dalmaskodtunk. Ezt követően az Audi Arénában folytatódott a verseny. Amikor a mi csapatunk került 

sorra, torkunk szakadtából szurkoltunk nekik. Ez a nap nagyon hosszúra sikeredett, de úgy gondoljuk, 

a csapat méltó módon képviselte iskolánkat. Köszönet illeti a csapat tagjainak kitartását, helytállását, 

illetve Halász Csaba, Szabó János Szabolcs, Koczka János és Csapos János tanár urak felkészítő 

munkáját. 

A harmadik napon reggeli után indultunk el Pannonhalmára, a Bencés Főapátságba. Izgatottan 

vártuk, hogy odaérjünk, mivel e történelmi emlékhelyet 1996 decemberében a Világörökség részévé 

nyilvánították. Néhány adatot már ismertünk e hely történelmi múltjáról, de az idegenvezető szá-

munkra ismeretlen tényeket, gondolatokat osztott meg velünk az apátsággal kapcsolatban.  Megtud-

tuk, hogy egyházi és művészettörténeti központ, megcsodáltuk az ódon falakat, tárgyakat. Pannon-

halma után visszamentünk Győrbe, ahol megebédeltünk, majd elindultunk vissza kiinduló helyünkre, 

Nyírbátorba. Hazafelé is nagyon hosszú volt az út, de kellemesen eltöltöttük az időt. Sokat beszélget-

tünk, zenét hallgattunk. 

Visszatekintve erre a három napra, jól éreztük magunkat és reméljük, hogy még sok ilyen 

közös élményben lesz részünk a két és fél év során. 

 

Berettyán Viktória, Popovics Fanni és Tóth Réka 

10. F osztályos tanulók 
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„Báthorysok” a franciaországi Katolikus Világjátékokon 

 

A Báthory István Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola újabb sikereiről 

számolhatunk be, mely már országunkon kívülre juttatta úszóink hírnevét. Július elején iskolánk tíz 

tanulója és a debreceni Szent József Gimnázium három diákja részt vett a franciaországi Beauvais-

ban megrendezett FISEC Katolikus Világjátékon.  Az, hogy mi képviselhettük Magyarországot egy 

ilyen nagy jelentőségű eseményen nagyon nagy megtiszteltetés, de hosszú utat tett meg iskolánk 

egyesülete, amíg idáig eljutottunk. 

Idén másodjára mérettük meg magunkat a KIDS-en, azaz a Katolikus Iskolák Diák Sportszö-

vetségének országos versenyén. Mindkét alkalommal hasonló sikereket értünk el. Néhány hét eltel-

tével jött a telefon, hogy mi lenne, ha a mi iskolánkból indulnának úszók a FISEC-en. Nagyon örül-

tünk ennek a lehetőségnek, de tudtuk, hogy nehéz feladat vár ránk. Az elkövetkezendő időszakot még 

több edzés kísérte, de az izgatott várakozás, amit éreztünk, amikor Franciaországra gondoltunk, se-

gített legyőzni minden nehézséget. Így hamar el is repült ez az időszak, és egyre közelebb kerültünk 

a várva várt franciaországi versenyhez. Sokan még nem repültünk csapatunkból, köztük én sem, ezért 

kicsit tartottam felülni arra a hatalmas gépre. Kellemes meglepetésemre nagyon jó élmény volt. Már 

ott csatlakozott hozzánk szinte a teljes magyar csapat: a kecskeméti kézilabdacsapat és két atléta 

Szegedről. Egy lány kosárlabdacsapat hiányzott még, ők már vártak minket Beauvais-ban. Egy cam-

pusban volt elszállásolva mind a nyolcszáz versenyző 16 országból.  
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Kaptunk egy névjegykártyát, és egy csomagot, amiben néhány sporteszköz volt. A hangulat, és az 

egész rendezvény lebonyolítása számomra olyan volt, mint amilyennek az Olimpiát képzelem el, csak 

sokkal kisebb. 

Első nap volt a megnyitó és az ünnepélyes felvonulás. Felejthetetlen élmény volt, ahogy az 

országok sportolói énekelve, tapsolva telezengik az egész campus területét. Mindenki barátságos és 

közvetlen volt. Nem féltünk, hogy rosszul fogjuk magunkat érezni a héten. Pénteken érkeztünk, az 

első versenynap pedig kedden volt. Addig edzettünk, megismerkedtünk más országok sportolóival, 

de elsősorban a saját országunk csapatát kellett felfedezni. Természetesen, ha már Franciaországban 

voltunk, elutaztunk Párizsba is. Nagyon jól mulattunk, hiszen szétszórtak minket vegyes nemzetiségű 

csoportokba, és úgy kellett teljesítenünk a feladatokat, leküzdve a nyelvi gátakat. Nem kell monda-

nom, hogy volt pár vicces pillanat. Hamar megszoktuk a környezetet és már otthonosan mozogtunk 

mindenhol. Jó volt látni, hogy a mai világban, ahol a rendszeres mozgás és a teljes testi-lelki egészség 

nagyon ritka, a minket körülvevő diákok mind egészségesek és kiegyensúlyozottak voltak. Élő pél-

dája volt annak ez a rendezvény, hogy a vallás a lelki, a sport pedig a testi egészségért nélkülözhetet-

len.  

Az első megmérettetés kedden volt, az ún. Team Competition. Ennek az a lényege, hogy min-

den eredményt összeadnak és egy összesített eredményt számolnak ki. Itt hetedik helyezést értünk el. 

A második és harmadik napon egyéni versenyszámok voltak, ahol kiemelkedően teljesített Gavallér 

Kevin, iskolánk tanulója két ezüstéremmel és Hornyák Dániel a Szent József Gimnázium tanulója 

egy aranyéremmel. A többi tanuló is nagyon szépen teljesített, egyéni rekordokkal és egy Fair Play 

díjjal tértünk haza. 

 

Versenyzőink: 

Czakó Boglárka 

Csapos Diána 

Csapos Zsolt 

Ferenczi Dominik 

Gavallér Kevin 

Hornyák Annamária 

Hornyák Dániel 

Munkácsi Menta 

Pelyák Lejla 

Pelyák Zsolt 

Tóth Dániel 

Ökrös Fanni 

Ökrös Nelli 

 

Mindezek után szeretnénk megköszönni az erkölcsi és anyagi támogatást a Debrecen-Nyír-

egyházi Egyházmegye püspökségének, a Római Katolikus Minorita Plébániának, Petis Mihálynak és 

iskolánk alapítványának a Báthory Alapítványnak. Nélkülük nem juthattunk volna el eddig. Illetve 

az iskolavezetőségnek és minden szaktanárnak is köszönjük, hogy támogattak minket egész évben, 

és mindig számíthattunk a segítségükre. Végül, de nem utolsó sorban pedig a két edzőnek, Gavallér 

Zsolt és Csapos Zsolt tanár uraknak szeretnénk kifejezni hálánkat, hogy kitartottak mellettünk és el-

juttattak minket Franciaországba, és ezzel rengeteg felejthetetlen élményt szereztek nekünk.  

                     

a Báthory Vízi Sportkör csapata nevében: Csapos Diána  

10. F osztályos tanuló  
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Komplex versenysorozat a BIG-ben 

 

A Báthory István Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnáziumban idén decem-

berben is megrendezésre került az a több tantárgyat is felölelő versenysorozat, amelyet 2013-ban 

indítottunk el, és - Rácz Tiborné Igazgatóasszony díjátadón elhangzott szavaival élve – e pár év alatt 

egyházmegyei, megyei szintű rendezvénnyé nőtte ki magát. 

A versenysorozat keretein belül két időpontban, több tantárgyból, több kategóriában és kor-

osztályban is összemérhették erejüket a versengeni vágyó diákok. December 1-én zajlottak az írásbeli 

anyanyelvi, német nyelvi szövegértési és a BIG-tipp matematika megmérettetések 7. és 8. évfolya-

mon. A német szövegértési versenyen 35 fő vett részt, az anyanyelvi feladatsort közel 40 diák töltötte 

ki, míg matematikából idén 15 iskola 72 diákja mérhette össze tudását. A versenyekkel párhuzamosan 

a két délután folyamán a fiú és lány labdarúgó kupa is lezajlott az iskola tornatermében. Az írásbeli 

versenyek eredményei mellett a rajzpályázatra beérkezett pályamunkákat is a december 7-én lezajló 

szóbeli erőpróbák megnyitója alkalmával díjaztuk.  

A szóbeli megmérettetések zsűrijeként neves szakemberek vettek részt a versenyzők teljesít-

ményének értékelésében. Az anyanyelvi szavalóverseny zsűrijét Vona Éva színész, drámapedagógus 

és Szláma Gabriella a Városi Könyvtár munkatársa alkották, az angol nyelvi szavalóversenyen Ko-

vács Leslie nyelvi lektor és Vitár Tamás angoltanár zsűrizett, míg az énekversenyt Sztanojevné Kiss 

Erzsébet nyugdíjas pedagógus és Kiss Irma az Alapfokú Művészeti Iskola tagintézmény vezetője 

értékelték. A beérkezett pályamunkákat, rajzokat Makrai Zsuzsa tűzzománcművész bírálta el.  

A versenyek során több, mint kétszázötven diák mérte össze tudását a megye különböző iskoláiból. 

A sokrétű megmérettetésen nagyon szép eredmények születtek. 

Kopócs-Szabad Klára 

magyar szakos tanár 
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VERSENYEREDMÉNYEK 

Kiemelt Versenyeredmények 

2015/2016. tanév 

 

Egyházmegyei Komplex Tanulmányi Verseny, Debrecen: 

Név Osztály Helyezés Felkészítő  

tanár 
Tantárgy 

Biró Kincső 9.F 1. 
Kópisné 

Nagy Mária 
Rajz 

Ladányi-Pára 

Zsuzsanna 
7.F 1. 

Kópisné 

Nagy Mária 
Rajz 

Küzmös Zsaklin 

Vajdics Dóra 

Fekete Sándor 

Krisztián 

9.D 1. 

Feketéné  

Baracsi 

Anita 

Angol nyelv 

Halászlaki Dóra 

Prokopics Stella 

Kovács Gábor 

12.D 1. 
Juhász Fe-

rencné 
Angol nyelv 

Pelyák Zsolt 

Csapos Zsolt 

Angel Ákos 

6.F 

6.F 

5.F 

1. 

Biró Beáta 

Kovács  

Andrea 

Matematika 

Popovics Fanni 

Tóth Réka 

Czakó Boglárka 

10.F 1. 
Szűcsné 

Lőkös Anita 
Természetismeret 

Vurom Petra 

Kósa Barbara 

Palicskó Bettina 

12.D 1. 

Antalné 

Koza  

Mariann 

Hittan 

Kása Viktória 10.F 2. 
Kópisné 

Nagy Mária 
Rajz 

Kaszonyi Kitti 8.F 
2. és kü-

löndíj 

Kópisné 

Nagy Mária 
Rajz 

Csapos Diána 9.F 2. Biró Beáta Matematika 

Kondás György 13.D 2. 
Gavallér 

Zsolt 
Matematika 
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Szűcs Balázs 

Ürge László 

Kincs Dominik 

5.F 
2. és 

különdíj 

Kópisné 

Nagy Mária 
Természetismeret 

Baracsi Laura 

Kása Viktória 

Vadon Laura 

10.F 2. 
Szűcsné 

Lőkös Anita 
Természetismeret 

Fedeli Fábió 

Vangel Attila 

Usztics Viktória 

Hatházi Gréta 

8.F 3. Szabad Klára Magyar irodalom 

Papp Laura 

Karczub János 

Vass Bence 

10.F 3. Csonka Kitti Német nyelv 

Pelyák Lejla 10.F 3. Biró Beáta Matematika 

Bákonyi  

Dzsenifer  

Barbara 

11.F 3. 
Gavallér 

Zsolt 
Matematika 

Józsa Kamilla 13.D 3. 
Gavallér 

Zsolt 
Matematika 

Farkas Kitti 8.F különdíj 
Koszta  

Ágnes  
Magyar irodalom 

Varga  

Mercédesz 
8.F különdíj 

Kópisné 

Nagy Mária 
Rajz 

 

Országos Komplex Természettudományi Verseny: 

TUDORKÁK I. HELYEZÉS Felkészítő  

tanár 

Barta Inez 6. F 

Szűcsné Lőkös 

Anita 

Kovács Sándor 6. F 

Pelyák Zsolt 6. F 

Sivadó Balázs 6. F 
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Nyolcosztályos Gimnáziumok Tanulmányi Versenye – Nyíregyháza 

 

TÁRGY OSZTÁLY 
TANULÓ- 

FELKÉSZÍTŐ TANÁR 
 HELYEZÉS 

HELYESÍRÁS  

5. F 

Mándi Anna  

Csonka Éva 

II. HELY 

7.F 
Molnár Bence 

Horváth Gáborné 

I. HELY 

SZÖVEGÉRTÉS 11. F 

Várhegyi 

Csonka Éva Boglárka 

II.HELY 

VERSMONDÁS 6. F 
Csapos Zsolt 

Tanyik Józsefné 

II. HELY 

TÖRTÉNELEM 

11. F 
Lóránt Gergő 

Csonka Éva 
I. HELY 

12. F 

Likvácsik  

Dávid Vasvári Zsolt 

II. HELY 

RAJZ 

5. F 
Ürge László 

Kópisné Nagy Mária 
I. HELY 

7. F 
Svecz Lilla 

I. HELY 

  

  Kópisné Nagy Mária 

8. F 
Kaszonyi Kitti 

 III. HELY 

  

9. F 

Bíró Kincső 

Kópisné Nagy Mária I. HELY 

  

NÉPDALÉNEKLÉS 9. F 
Diószegi Dézi 

II. HELY 

Angelné Kozma Krisz-

tina 

MATEMATIKA 

5. F 
Angel Ákos 

Kovács Andrea 
I. HELY 

6. F 
Pelyák Zsolt  

II. HELY 
Biró Beáta 

FIZIKA 

 
9. F 

Csapos Diána 

I. HELY 
Badak Szabolcs 
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FIZIKA 10. F 

Berettyán  

Viktória Badak Szabolcs 

III. HELY 

TERMÉSZET-  

ISMERET 
6. F 

Barta Inez  

II. HELY 
Szűcsné Lőkös Anita 

BIOLÓGIA 8. F 
Balogh János I. 

HELY 
Szűcsné Lőkös Anita 

FÖLDRAJZ 8. F 

Imre Bence 

Gyula Szűcsné Lőkös Anita 

I. HELY 

KÉMIA 10. F 
Pelyák Lejla 

III. HELY 
Kovács Andrea 

INFORMATIKA 

7. F 

Kósa Fruzsina 

I. HELY 
Viszlóczkiné Pletyák Ibo-

lya Ladányi-Pára 

Zsuzsanna II. 

HELY 

10. F 
Vámos Mária 

II. HELY 

Viszlóczkiné Pletyák Ibo-

lya 

NÉMET 

10. F 
Vadon Laura 

III. HELY 
Csonka Kitti 

12. F 
Lengyel Bence 

II. HELY 
Belicza Anita 

 

 

 

Miskolc Diákolimpiai Országos Döntő – úszás:  

Ökrös Nelli 6. F o.    50 mell 1. hely Magyarország Diákolimpia Bajnoka 

Ökrös Nelli  6. F o.   100 méter gyors 2. hely 

Pelyák Zsolt 6. F o.  100 méter hát 1. hely Magyarország Diákolimpiai Bajnoka  

Ökrös Fanni 9. F o. 100 méter mell 3. hely 

4X50 méteres váltó 2. hely Csapos Diána 9. F, Ökrös Fanni 9. F, Makó Anett 12. D  

és Pelyák Lejla 10. F 

Felkészítő tanárok: Csapos Zsolt és Gavallér Zsolt 
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Keresztény Ifjúsági Találkozó (Nyíregyháza) KIT 2016: 

Név Osztály Pályázat Helyezés Felkészítő tanár 

Biró Kincső 9. F 

Képzőművé-

szet 
II. Kópisné Nagy Mária 

Műveltségi  

vetélkedő- 

csapatverseny 

III. - 

Csapos Diána 9. F Biológia  I. Szűcsné Lőkös Anita 

Nagy Lilla  

Veronika 
9. F Biológia  II. Szűcsné Lőkös Anita 

Magyar Mózes 9/Ny 

Műveltségi  

vetélkedő- 

csapatverseny 

I. - 

Tóth Réka 10. F Irodalom  III. 
Sivadóné Cselenyák 

Dóra 

Hornyák Gréta 11. F Történelem  III. Vasvári Zsolt 

Prokopics 

Stella 
12. D 

Műveltségi  

vetélkedő 

csapatverseny 

II. - 

 

BODZAVIRÁG MEGYEI VERSMONDÓ VERSENY 

Krasznai Milán 1. a osztály: I. helyezés           Felkészítő tanár: Lukács- Tóth Ágnes 

 

„Ki tud többet Nagy Britanniáról?” megyei idegen nyelvi verseny – Kisléta 

 

Név Osztály Helyezés Felkészítő tanár 

Angel Ákos 5.F 

1. 

Feketéné  

Baracsi Anita 

Belicza Anita 

Magyar Jánosné 

Sivadó Balázs 6. F 

Ladányi- Pára 

Zsuzsanna 
7. F 

Kiss Simon 8.F 
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Nyolcosztályos gimnáziumok Szedlák Richárd emlékversenye: 

 

ATLÉTIKA – 60 m-es síkfutás 

Korcsoport Név Helyezés Osztály 

Fiú IV. kcs. Bíró Péter 3. 8.F 

ATLÉTIKA – 100 m-es síkfutás 

Korcsoport Név Helyezés Osztály 

Lány V. kcs. Tóth Réka 2. 10.F 

Lány VI. kcs. Kinál Panna 2. 11.F 

Fiú VI. kcs. Kondás Máté 2. 11.F 

ATLÉTIKA – 400 m-es síkfutás 

Korcsoport Név Helyezés Osztály 

Fiú IV. kcs. Karczub Donát 1. 9.F 

ATLÉTIKA – 800 m-es síkfutás 

Korcsoport Név Helyezés Osztály 

Lány V. kcs. 
Czakó  

Boglárka 
2. 10.F 

Lány VI. kcs. 
Popovics  

Tamara 
1. 12.F 

TÁVOLUGRÁS 

Korcsoport Név Helyezés Osztály 

Lány V. kcs. 
Popovics  

Tamara 
1. 12.F 

Fiú V. kcs. Kondás Máté 3. 11.F 

KISLABDAHAJÍTÁS 

Korcsoport Név Helyezés Osztály 

Fiú IV. kcs. Bíró Péter 2. 8.F 

Lány III. kcs. Barta Inez 2. 6.F 

SÚLYLÖKÉS 

Korcsoport Név Helyezés Osztály 

Lány V. kcs. Bürszem Lilla 2. 10.F 

Lány VI. kcs. Kinál Panna 1. 11.F 
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Fiú V. kcs. Tóth Dániel 2. 10.F 

Fiú VI.kcs. Kujbus Balázs 3. 12.F 

VÁLTÓ – 4 x 200 m 

Nem Név Helyezés Osztály 

Vegyes 

Bécsi Márton 

Dibáczi  

Annabella 

Bíró Péter 

Bakti Eszter 

3. 

5.F 

5.F 

8.F 

8.F 

ÚSZÁS – 50 m gyors 

Korcsoport Név Helyezés Osztály 

Lány III. kcs. Bartha Inez 2. 6.F 

ÚSZÁS – 50 m mell 

Korcsoport Név Helyezés Osztály 

Lány III. kcs. Ökrös Nelli 1. 6.F 

Lány III. kcs. Bartha Inez 2. 6.F 

ÚSZÁS – 50 m hát 

Korcsoport Név Helyezés Osztály 

Fiú III. kcs. Pelyák Zsolt 1. 6.F 

Lány III. kcs. Ökrös Nelli 1. 6.F 

 

Felkészítő tanárok: Csapos János, Csapos Zsolt, Gavallér Zsolt, Halász Csaba, Hegedűs Sándor, 

Koczka János, Szabó János Szabolcs 
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Láss boldogságot! 

 

Kérlek, ülj le csendben. 

Légy te a boldogság a lehetetlenben. 

Nézz szét a világban, 

Lásd meg a boldogságot az apró 

Gyöngyvirágban. 

Nézz szét a világban, 

Lásd meg a varázst; 

Kacagó kisgyermekben, 

Anyai szeretetben, 

Lüktető szerelemben. 

Nézz szét a világban. 

Légy boldog életedben. 

Kérlek, ülj csak csendben. 

S légy más boldogsága… 

A lehetetlenben. 

L.V. 

 

 

Kása Viktória: Színnyolcas 
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Kiadja: A Báthory István Katolikus Általános Iskola,  

Gimnázium és Szakgimnázium 

(4300 Nyírbátor, Ifjúság útja 2.) 

Tel.: 06-42-510-048, E-mail: big@bign.sulinet.hu 

Web:  http://www.bign.sulinet.hu  

Felelős kiadó: Rácz Tiborné (igazgató) 

Szerkesztették: Tanyik Józsefné, Popvics Éva, Kovács Gergő 

http://www.bign.sulinet.hu/

