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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 

történelmi 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 polgárrá nevelését, az átlagosnál magasabb 

általános műveltség, legalább egy idegen nyelvben nagyobb 

jártasság elérését. Tevékenységünk középpontjában a minőségi 

nevelő- oktató munka áll, amely biztosítja 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 elvárásaira. Fontosnak tartjuk, hogy ne 

csak a tudományok világában igazodjanak el tanulóink, hanem a 

mindennapi életben is. A gyakorlati ismeretek oktatása beépül az 

egyes tantárgyak tananyagába, illetve utolsó évfolyamon önálló óra 

keretében jogi- és gazdasági ismeretekkel gazdagodnak diákjaink. 

Osztályainkban heti két alkalommal hittan oktatás folyik. A 

keresztény nevelés segíti a fiatalokat, hogy megérjenek a szabadság 

http://www.bign.sulinet.hu/
mailto:big@bign.sulinet.hu
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felelős megélésére, érzékük legyen a transzcendencia és az igazi 

értékek iránt. Fontos, hogy megismerjék önmagukat és az őket 

körülvevő világot. Iskolánk tanulói több korosztályból és sokféle 

társadalmi rétegből kerülnek ki. Ezért is elengedhetetlen, hogy 

differenciáltan foglalkozzunk velük. A gyengébb képességűeknek 

korrepetálást nyújtunk, a jobb képességűeket pedig 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 iskolai élet megteremtésére 

törekszünk. Rendezvényeink közé tartozik az Apród-, Veréb- és 

Lovagavató, Szent István –iskolánk védőszentjének ünnepe, 

szalagavató, karácsonyi ünnepség, farsang, diáknap. 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 folytat.  

Szakgimnáziumi osztályainkban vendéglátás-turisztika 

szakmacsoportban tanulhatnak diákjaink. Az összefüggő nyári 

gyakorlatok során tanulóink tartalmas munkát végeztek a Szárnyas 

Sárkány Fesztiválon, a Sonkádi Szabadegyetemen (Kakukk Étterem 

szervezésében) és a Sárkány Wellness 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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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 hagyo- 

mánnyá 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 

irányította. Szent István 

megvalósította életében azt a 

jelmondatot, amelyet a tanév 

folyamán mi is kiemelten 

fontosnak tartunk:”Imádkozz és 

dolgozz!” Debrecen nem csupán egyházmegyénk, hanem a 

református hívők történelmi központja is. Nagy örömünkre szolgált, 

hogy megtekinthettük a Református Nagytemplomot. A templom 

bemutatása során vezetőnk kiemelte a hely történelmi jelentőségét, 

az 1848-as forradalomban betöltött szerepét. A különböző 

felekezetek közti szeretetteljes kapcsolat szép példájaként említette, 

hogy II. János Pál pápa is meglátogatta a templomot magyarországi 
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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 

érdeklődőknek. Munkácsy Mihály Krisztus Pilátus előtt és Ecce 

homo képe előtt elcsendesedhettünk, elgondolkodhattunk 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, 

benézhettünk a kápolnába és az 

irodákba. A nap lezárásaként Veni Sancte püspöki szentmisén 

vettünk részt a Megtestesülés templomában. 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 mellett, a nehézségekkel való szembenézésre, állapotbeli 

kötelességeink derűs megélésére buzdított bennünket. 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 nagyobb 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 tanár 
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Keresztény Ifjúsági Találkozó 

 

 KIT 2016 - Nyíregyháza 

 

Szent Miklós Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola 

és Gimnázium 

 
 Keresztény Ifjúsági Találkozó. Egy nap, amikor közös hitű 

és erkölcsű fiatalok találkozhatnak, s összemérhetik tudásukat. 

Tulajdonképpen ez a napsütéses szerdai nap olyan volt, akár egy 

szál gyermekláncfű… Összefogott minket, gyermekeket, akár az 

érett pitypang hetyke szárnyas magvait. Együtt maradtunk egy 

ideig, majd szétszéledtünk mind a magunk útjára, mint a szélfútta 

pitypangpihék… De találkoznunk kellett.  És egyszer talán majd 

újra találkozunk… Hiszen az utunkat Isten egyengeti. Mi, szélfútta 

pitypangmagok, szállunk, amíg meg nem találjuk elrendelt 

helyünket a világban… 

 Ebben a napban az volt a legcsodálatosabb, hogy 

mindenkinek máshogyan telt. Mindenki más embereket ismert meg, 

más élményeket süllyeszthetett emlékei zsebeibe. 

 Eleinte természetesen 

mindenkiben lappangott némi 

félelem; az idegen személyektől, 

környezettől, magától az 

ismeretlentől… Ám hamarosan 

kioldottuk magunkban e 

szorongó csomót, kinyitottuk 

kiskapuinkat, kinyíltunk egymás felé. 

 Mindenki kapott egy apró csomag rágcsálnivalót és egy 

színes karszalagot. Tehát a szivárvány színrendje szerint oszlottunk 

vegyes csapatokba. 

 A rendezvény első óráiban betekintést nyerhettünk 

csapattársaink és vetélytársaink iskoláiba a hosszú és információban 



 - 9 -  - 9 -  - 9 - - 9 - 

dús előadásokon keresztül. Ekkor még nem ismertük 

csapattársainkat, ám a színes szalagok már ott virítottak 

csuklóinkon. Itt tehát az ismerkedés még nem szemkontaktussal, 

hanem a csuklók alapos vizslatásával kezdődött… 

 A bemutató előadások után végre beosztottak minket színes 

csapatainkba. Rövid – bátor és szende ismerkedésekkel teli – 

városnéző séta után finom ebéddel kedveskedtek nekünk a 

szervezők.  Szerencsés voltam, mert akkorra megleltem kedves 

„egynapos barátnőmet”, ami még nem sikerült mindenkinek… 

Tehát az ebéd – ropogós rántott hús és jóízű beszélgetés – után 

elkezdhettük a vetélkedőt.  

 Az állomások kellemes meglepetésekkel szolgáltak a kissé 

szorongó fiataloknak. Izgalmas feladatokat kaptunk 

természettudomány, matematika, hittan, irodalom, történelem, 

nyelvek és testnevelés témakörökben. Mindig volt valaki a 

csapatban, akinek az adott téma volt az erőssége, így egyik 

állomáson sem szégyenkezhettünk. 

 Azon szerencsés csapatok közé tartoztunk, akik kedves – és 

fiatal koruk ellenére – meglehetősen ügyes és pontos kísérőkkel 

voltunk ellátva.  

 A verseny után mulatságos táncot lejthettünk a táncházban. 

Sok nevetést hallottunk, mind a mókán résztvevő, mind a kellemes 

beszélgetésbe merülő fiatalok. Egy-egy személyiség akár az 

eredményhirdetésig – üdítő utunk végéig – marasztalt… Hiszen az 

új barátság izgalmas öröme nem tud elkopni egyhamar… 

 A dobogós csapatok egymás sikerének egy emberként 

ujjongtak, „ne felejts el” – tekinteteket lövelték egymás felé, 

hálásan búcsúztak el egymástól… 

 Ha a szél újra összetereli pitypangpihémet azokkal, akiket 

ma megismertem, hálás leszek, ahogy azért is hálás vagyok, hogy 

lehetőséget kaptam ennyi új, különleges és értékes embert 

megismerni – mindössze pár óra alatt. 

 Biró Kincső 

 10. F osztályos tanuló 
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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 

vasárnapon. 
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Vasárnap délelőtt mindenki a saját felekezete szerinti 

istentiszteleten vett részt. A római katolikus 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 kapcsolatos előadásokat 

hallhattunk.  Babály András atya a kamaszkori kommunikációs 

hibák elkerüléséhez adott hasznos tanácsokat. Szocska Ábel a 

Nyíregyházi Görögkatolikus Egyházmegye apostoli kormányzója 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 kiránduláson vettek 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 
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Fúvósok Zenekara szórakoztatta a közönséget. A kiváló zenei 

előadások sorát Mészáros János Elek koncertje zárta. 

Az első Keresztény Családi Nappal reményeink szerint új 

fejezet kezdődött Nyírbátor történelmében. 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 részvételükkel, 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. 
 

„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 örömhírt 

hirdetik puszta létezésükkel is. 
 

 Magyarné Takács Bernadett 

 magyar – német - hittan szakos tanár 

 

„ Én azért jöttem, hogy életük legyen, és bőségben 

legyen.” 
(Jn. 10,10) 

 

Intézményünk, a Báthory István Katolikus Általános Iskola, 

Gimnázium és Szakgimnázium 2013. szeptember 1-jétől egyházi 

fenntartásba került. Előtte is fontos volt számunkra a rászoruló 

tanulók támogatása, de most már egyházi iskola lévén, több 
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lehetőségünk van a nehéz családi körülmények között élő gyerekek 

felkarolására. 

Pedagógiai hitvallásunk egyik alapköve az emberközpontú, 

gyermekközpontú iskola. Ebből következik, hogy figyelemmel kell 

kísérnünk diákjaink szociális helyzetét, társadalmi hátterét, 

tanulmányi hátrányait. Iskolánk kiemelt feladatának tartja a 

szociálisan hátrányos körülmények között élő tanulók problémáinak 

kezelését, a tanulók veszélyeztetettségének megelőzését, illetve 

megszüntetését.  

Az iskolánkban működő alapítványok részben támogathatják ezeket 

a tanulókat:  

az alapító okiratok céljainak megfelelően, pl.: külföldi és hazai 

nyelvi táborok részvételi díjának hozzájárulásával, a megszerzett 

nyelvvizsgák után pénzadománnyal.  

A tavalyi tanévben a Báthory Alapítvány két diákot támogatott 

abban, hogy részt tudjanak venni nyári zenei táborban. Az iskola 

vezetősége ezenkívül minden évben tankönyvtámogatásban részesíti 

a nehéz szociális helyzetű családokat. A 2015/2016. tanévben 20 

tanuló részesült tankönyvtámogatásban. 

A Katolikus Központi Alapítvány minden tanévben 

pályázatot hirdet a Szent Imre ösztöndíj elnyerésére. A pályázat 

elbírálásánál elsősorban a tanulmányi eredmény, az egy főre jutó 

jövedelem, a testvérek, eltartottak száma és a hitoktatásban, 

közösségi életben való részvétel számít. Iskolánkból tavalyelőtt 54 

fő pályázott és 21 fő nyert. Az elmúlt tanévben pedig 13 főből 8-an 

nyertek pénzösszeget.  

Egy másik pályázati lehetőség volt a jól tanuló, de hátrányos 

helyzetű diákoknak a Szent Gellért ösztöndíj, melyet a Pro 

Paedagogia Christiana alapítvány hirdetett meg. Itt a katolikus 

intézmények csak 2-2 tanulóval pályázhattak. Már két alkalommal 

is sikeresen pályáztunk erre az ösztöndíjra, így diákjaink fejenként 

4x10000 forintot kaptak. 

A Morus- díjat azok a végzős diákok kaphatják meg, akik 

nemcsak jó tanulmányi eredményeikkel emelkednek ki társaik 
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közül, hanem szívesen, aktívan, felelősen vesznek részt közösségi 

tevékenységben és elkötelezett keresztények. Ezt az elismerést 3 

diákunk nyerte el. 

  Nagyon örülünk ezeknek a lehetőségeknek, hálásak vagyunk 

minden segítségért és a jövőben is igyekszünk élni minden 

kínálkozó lehetőséggel, hogy tehetséges diákjainkat támogassuk 

tanulmányaikban. 

 

"Karoljátok fel tehát egymást, amint Krisztus is felkarolt 

benneteket Isten dicsőségére." (Rómaiaknak 15,7) 

 

 Gebeiné Csohány Zsuzsanna 

 történelem-német szakos tanár 

 az osztályfőnöki munkaközösség vezetője 

 

Szabolcsi ifjak a főváros utcáin 
 

   Nagyszabású középiskolai vetélkedőt indított útjára a Nemzeti 

Választási Iroda, az Európai Parlament Tájékoztatási Irodája és a 

Civitas Egyesület. A verseny célja az volt, hogy a fiatalok 

megértsék a választások jelentőségét, és így tudatos választóvá 

váljanak.  

   A „Túl az első X-en - Tehetsz a jövődért, válassz!” néven 

meghirdetett verseny 2015. szeptember 30-án kezdődött el. Úgy 

gondoltuk, mi is kialakítunk egy csapatot, nevünk Novus Ordo 

Seclorum lett. Csapatunk tagjai Kardos István, Kovács Gábor, 

Markos Attila és jómagam. Felkészítő tanárunk Vasvári Zsolt volt, 

aki sok mindenben segítette munkánkat. Minden jelentkezési 

szándékát előre jelzett iskolának elküldték a csapatoknak szánt 

feladatlapokat, amelyek kitöltése után kiválasztották a 215 csapat 

közül a legjobb 70-et. Ezek a csapatok 7 különböző helyszínen, 

regionális versenyeken mérhették össze tudásukat, amelyekre 

prezentációt kellett készíteniük arról, hogy mivel ösztönöznék az 

egyre inkább érdektelenséget mutató fiatal szavazókat arra, hogy 
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letegyék voksukat az általuk legjobbnak vélt párt mellett. Mivel mi 

is e szerencsések közé tartoztunk, csapatunknak Nyíregyházára 

kellett utaznia, ahol megmutathattuk, mire vagyunk képesek. 

Második helyezettként jutottunk tovább a 2016. április 14-én, 

Budapesten, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem épületében 

lebonyolított országos döntőre a 14 legjobb csapat közé.  

Az utolsó fordulóra egy plakátot kellett készítenünk, mely 

segítségével szintén a fiatalokat kellett megszólítanunk a választás 

fontossága érdekében. Emellett ismernünk kellett például 

Magyarország és az Európai Parlament választási rendszerét, az 

Európai Unió történetét, intézményeit, sőt néhány törvénycikket is 

meg kellett tanulnunk. Mivel a verseny április14-én délelőtt 10 

órakor kezdődött, a kora reggeli utazás elkerülése érdekében 13-án 

délután érkeztünk meg Budapestre, ahol el is foglaltuk szállásunkat 

az Orczy Kollégiumban, ami csupán néhány perces sétára volt a 

döntő helyszínétől. Este sétáltunk egyet a környéken, 

megtekintettük az egyetem épületét, felfrissítettük magunkat, aztán 

készültünk kicsit a másnapi megmérettetésre, majd hamarosan le is 

feküdtünk aludni, hogy kellőképp kipihenjük magunkat reggelre. 

Április 14-én, csütörtökön a reggeli után felöltöztünk, elkészültünk 

a nagy eseményre. Átsétáltunk a helyszínre és beszélgettünk 

versenytársainkkal. 10 órakor már kezdődött is a döntő. Legelőször 

egy írásbeli tesztet kellett kitöltenünk, melyet kicsit nehéznek 

találtunk. A következő feladat plakátunk bemutatása volt, majd 

Frakcióvitát kellett tartanunk. Ebéd után következett a 

Sajtótájékoztató, amitől kicsit tartottunk, hiszen még sosem vettünk 

részt ilyenen azelőtt. Aztán egy játékos feladatra került sor, melynek 

neve Tabu volt. A versenyt fogalom-meghatározás zárta. Kicsit 

elfáradtunk, hiszen 17 órakor ért véget az eredményhirdetés, melyen 

kihirdették a győzteseket, akik nagyon örülhettek, hiszen 

nyereményük utazás és különféle Apple termékek voltak. Mi a 12. 

helyen végeztünk, de nem keseredtünk el, hiszen az is hatalmas 

élmény, hogy 215 csapatból bejutottunk a legjobb 14 csapat közé az 

országos döntőbe. Este még egy bőséges vacsorán vettünk részt a 
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budapesti Trófea Grill Étteremben, ahol beszélgethettünk 

versenytársainkkal, a felkészítő tanárokkal és a szervezőkkel. 

Másnap látogatást tehettünk a Nemzeti Választási Irodában, a 

Parlamentben és az Európai Parlament Tájékoztatási Irodájában.  

   Nagyon örülök, hogy részt vehettem ezen az élményekben gazdag 

3 napon. Hatalmas dolognak tartom azt, hogy eljuthattam olyan 

helyekre, amelyek meglátogatására nem sok embernek adatik 

lehetősége. Remélem, hogy e verseny megrendezését hagyománnyá 

teszik, hiszen a fiataloknak tényleg meg kell ismerkedniük a 

politikával, annak rendszerével. Csapatunk is rengeteg új 

információval gazdagodott, amelyet tovább tudunk adni 

ismerőseinknek. 

Ezúton szeretném kihasználni a lehetőséget, és felhívni az 

olvasók figyelmét is arra, hogy ne hagyják ki a szavazást, hiszen 

minden szavazat számít. Végezetül Teréz anyát szeretném idézni: 

„Úgy érezzük, hogy amit teszünk, csak egy csepp a tengerben. 

Anélkül a csepp nélkül azonban mennyivel sekélyebb volna a 

tenger.” 

 Halászlaki Dóra 

 13.D osztályos tanuló 

 

 
 

Hevesi Martin 6.F 
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NYÍLT TANÍTÁSI NAP IDEJE:  

 

2016. OKTÓBER 26. 

(szerda) 

 

 

 

 

Pályaválasztás 2017/2018  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIMNÁZIUMI KÉPZÉSEK 

Osztály 

megnevezése 
Nyolcévfolyamos gimnázium 

Belső kód 01 

  

  

Iskola neve:  
Báthory István Katolikus Általános Iskola, 

Gimnázium és Szakgimnázium 

OM azonosító:  033660 

Igazgató: Rácz Tiborné 

Pályaválasztási 

felelős: 
Gégényné Tóth Éva 

Iskola címe: 4300 Nyírbátor, Ifjúság útja 2. 

Telefon/fax: 42/510-048 

E-mail: big@bign.sulinet.hu 

Honlap: http://bign.sulinet.hu 

 

mailto:big@bign.sulinet.hu
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GIMNÁZIUMI KÉPZÉSEK 

Osztály 

megnevezése 
Nyolcévfolyamos gimnázium 

Belső kód 0001 

Képzési idő 8 év 

Választható nyelv német, angol 

Egyéb információ 

Felvétel az általános iskola 3. osztályában év végén 

és a 4. osztályban félévkor elért tanulmányi 

eredmények alapján történik. Csoportbontás 

magyar irodalom és matematika tantárgyakból az 

5-8. évfolyamon. Magas szintű angol, illetve német 

nyelvi oktatás az 5-12. évfolyamon 

Felvehető létszám 28 fő 

  

Osztály 

megnevezése 

Nyelvi előkészítő  

- angol nyelvből 

- német nyelvből 

Belső kód 
angol nyelv: 0002 

német nyelv: 0006 

Képzési idő 5 év 

Választható nyelv angol, német 

Egyéb információ 

Felvétel a tanulmányi eredmények alapján. A 9. 

évfolyam nyelvi előkészítő évfolyam, ahol az 

idegen nyelv tanulása dominál, emellett emelt 

óraszámban informatika oktatás folyik. A 

tanulmányok megfelelő szakaszában ECDL vizsga 

tehető. Az első idegen nyelvet a nyelvi előkészítő 

évfolyamon heti 15 órában, majd heti 5 órában 

tanulják. A második idegen nyelv oktatása is a 9. 

évfolyamon kezdődik heti 3 órában. 

Felvehető létszám angol 20 fő, német 15 fő 



 - 19 -  - 19 -  - 19 - - 19 - 

 

 
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK: 

 
Tanórán kívüli ingyenes foglalkozások, szakkörök, sportkör. 

Emelt szintű érettségi vizsgára való felkészítés a 11-12. évfolyamon a 

következő tantárgyakból: magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika,  

kémia, biológia. Középszintű érettségire felkészítő tantárgyak: fizika, 

földrajz, informatika, testnevelés. 

 

Osztály megnevezése 
Négyévfolyamos emelt szintű 

informatikai osztály 

Belső kód 0003 

Képzési idő 4 év 

Választható nyelv angol, német 

Egyéb információ 

Felvétel a tanulmányi eredmények alapján. Az 

informatikai tantárgyat minden évfolyamon emelt 

óraszámban tanulják. A tanulmányok megfelelő 

szakaszában ECDL vizsga tehető. 

Az első idegen nyelvet 11. és 12. évfolyamon 

emelt óraszámban tanítjuk. 

Felvehető létszám 15 fő 

  

Osztály megnevezése 
Négyévfolyamos emelt szintű humán 

osztály 

Belső kód 0004 

Képzési idő 4 év 

Választható nyelv német, angol 

Egyéb információ 

Felvétel a tanulmányi eredmények alapján. 

A magyar nyelv és irodalom, történelem 

tantárgyakat minden évfolyamon emelt 

óraszámban tanulják diákjaink. 

Felvehető létszám 15 fő 
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SZAKGIMNÁZIUMI OSZTÁLY 

Vendéglátás-turisztika szakmacsoport Szakmacsoport Vendéglátás- turisztika 

Belső kód 0005 

Képzési idő 4 év 

Választható nyelv angol vagy német 

Egyéb információ 

Emelt szintű oktatás idegen nyelvből és szakmai 

tantárgyakból. Az érettségi vizsga keretében 

megszerezhető OKJ-s szakképesítés: szállodai 

recepciós. OKJ-s szakképesítés érettségi vizsga 

után: idegenvezető 

Felvehető létszám 28 fő 

 

 

 

 
Iskolánk felvételt hirdet a 2017/2018. tanévre  

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA LEENDŐ ELSŐ OSZTÁLYOS 

tanulói számára emelt óraszámú ének-zene és emelt óraszámú 

testnevelés osztályba.  

A felvétel feltételeiről kérjük, érdeklődjön személyesen. 

NYÍLT TANÍTÁSI NAP: 2016. december 07. /szerda/ 

FELVÉTELI KÖVETELMÉNY: 

 
A felvételi elbírálása a hozott pontszámok alapján történik. Az 

összpontszám számítása a következő tantárgyak 7. osztály év végi és a 8. 

osztály félévi érdemjegyei alapján: magyar nyelv, magyar irodalom, 

történelem, matematika, tanult idegen nyelv. 
 

Minden osztálytípusban szóbeli elbeszélgetésre kerül sor. A felvétel 

feltétele hitoktatói vagy lelkészi ajánlólevél, amelyet a jelentkezési laphoz 

kérünk csatolni. 

(a lelkészi ajánlólevél az iskola honlapjáról is letölthető) 
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Élmények a Mercedes gyárból 
 

Nagy izgalom és közel egy éves készülődés előzte meg a 

2016. március 29 -i kecskeméti Mercedes gyár üzemlátogatását. 

Kedden reggel fél 8- kor nagy várakozással indultunk el az első 

állomásunk felé. Dél körül megérkeztünk Szarvasra, a történelmi 

Magyarország egykori középpontjára. Itt a Mini Magyarország 

parkot néztük meg. A diákok csodálattal járták körbe a területet, 

ahol szebbnél szebb várépületeket, hidakat és vasútállomásokat 

tekinthettünk meg, melyek a történelmi Magyarország legfontosabb 

nevezetességeit szimbolizálták. Az interaktív parkban külön 

érdekesség volt a tihanyi echo megtapasztalása. 

 Utunkat Kecskemét felé vettük és délután fél 5-re meg is 

érkeztünk a Mercedes gyár elé. Látva a logót és a hatalmas 

épületeket lassan tényleg kezdtük felfogni, hogy eljutottunk oda, 
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ahová már egy éve szerettünk volna, oda ahová Michael 

Schumacher is ellátogatott. 

Izgatottan léptünk be az épületbe. Először az idegenvezető szólt 

hozzánk, s egy rövid filmet vetített le a gyárról, hogy képet 

kaphassunk a kecskeméti Mercedes üzem múltjáról és jelenéről. A 

gyártási folyamat minden részlegébe betekintést nyertünk, kivétel a 

fényezés részlegét, mert oda speciális öltözetben lehetett volna 

belépni!  

A kezdetektől láthattuk az autógyártás folyamatát. Az 

acélhengerektől, a motoroktól indultunk el, ahol arra az 

érdekességre is felhívták a figyelmünket, hogy a Mercedes CLA 

motorját egyetlen ember szereli össze, s minden összeszerelt motor 

fedővázát a saját kézjegyével látja el. Így minden CLA motor 

egyedi. Majd folytattuk utunkat a gépek összeszereléséig az ún. 

„házasodásig”, végül a leglátványosabb résszel zártuk a 2 órás 

gyárlátogatásunkat, a már kész autókkal és azok első próbaútjával.  

Fantasztikus és olykor hihetetlen látvány volt, ahogy az autókat 

összeszerelték. Belegondoltunk abba, hogy pár hónapon belül 

ugyanazokat az autókat láthatjuk viszont az utakon.  

Másrészt az is büszkeséggel töltött el bennünket, hogy a világon 

egyedül itt gyártott CLA készítését is láthattuk, sőt a próbaútjukra is 

betekintést nyerhettünk, hallhattuk a motor jellegzetes hangját. Ez 

azért is volt különleges, mert a minket kísérők elmondása szerint a 

látogatók örülnek, ha egyszer hallhatják ezt a motorhangot, 

láthatnak egy CLA motorral ellátott autót, és nekünk ez hétszer is 

megadatott. Viccesen meg is jegyeztük egymás közt: „A Mi 

tiszteletünkre!” 

A „szalagról” leérkező kocsik kipróbálására nekünk sajnos 

nem volt lehetőség, de ha valaki ebbe a gyárba menne dolgozni, 

akkor meg is kaphat egy Mercedest pár hónapra ingyen, próbaútra. 

Ezzel kedvet kaphattak a diákok pályaválasztás előtt, hogy milyen 

irányba is mehetnek továbbtanulni.  

A német nyelv fontosságáról is értesülhettek a diákok, ugyanis a 

Mercedes német cég, s az itt dolgozók mindegyike beszél németül, s 
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Németországban vesznek részt a betanítás folyamata során is. Ez 

erősíthette a diákokban is, hogy az idegen nyelv, főleg a német 

mennyire fontos hazánkban, s milyen sok lehetőséget rejt magában.  

 Ezúton szeretném megköszönni azoknak a tanároknak -  

Csonka Éva és Szabó Andrea tanárnőknek -  és a diákoknak a 

részvételt, akik idejüket, s erejüket nem sajnálva részt vettek ezen a 

kiránduláson. 

 

 Csonka Kitti 

 német- földrajz szakos tanár 

 

Győrben jártunk 

 
2016. március 13-15-e között egy élményekben gazdag 

hosszú hétvégét tölthettünk el Győrben 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 

alapítása iskolánk védőszentjéhez, Szent István nevéhez fűződik.  
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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 

tudásukat. 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, 

diadalmaskodtunk. 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 
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nyilvánították. Néhány adatot már ismertünk e hely történelmi 

múltjáról, de az idegenvezető számunkra ismeretlen tényeket, 

gondolatokat osztott meg velünk az apátsággal kapcsolatban.  

Megtudtuk, hogy egyházi és művészettörténeti központ, 

megcsodáltuk az ódon falakat, tárgyakat. Pannonhalma után 

visszamentünk Győrbe, ahol megebédeltünk, majd elindultunk 

vissza kiinduló helyünkre, Nyírbátorba. Hazafelé is nagyon hosszú 

volt az út, de kellemesen eltöltöttük az időt. Sokat beszélgettünk, 

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 

 11. F osztályos tanulók 

 

Az Operett Színház világa 
 

A Báthory István Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és 

Szakközépiskola 12.F osztályos tanulóiként a budapesti Operett 

Színház színészei által előadott Csínom Palkó című előadást 

tekinthettük meg 2016. március 15-én Budapesten.  

Osztályommal nem ez volt az első színházi élményünk , 

mivel már a tavalyi év során az Abigél című operett előadáson is 

részt vettünk.  

Arra is lehetőségünk volt, hogy az előadás előtt kulisszajáráson is 

részt vehessünk. Bemutatták nekünk az Operett Színház épületét, s a 

színház zenekarának, táncosainak és színészeinek próbatermét, 

valamint a díszletek raktárát is. Sőt, az Operett Színház színpadának 

világhírű deszkáira is felléphettünk; oda, ahol neves színészeink, 

mint Dolhai Attila, Oszvald Marika, Kállai Bori, Polyák Lilla is 
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színpadra lépett, s kicsit mi is színészekként tekinthettünk le a 

nézőtérre.  

Kivételes helyzetbe érezhettük magunkat, mivel ezeket a 

színfalak mögötti „titkokat” az országban csak néhány ember 

láthatta az ott dolgozókon kívül.  

A Csínom Palkót a varázslatos operettek közé sorolhatjuk. A 

varázslatos jelző azért illeti meg, hiszen mindenki ismeri, 

dúdolgatja magában a jól ismert kuruc dallamokat. Nemcsak az 

eredeti művet játszották el a színészek, hanem egy készülő előadás 

kulisszatitkaiba is bepillantást nyerhettünk. Ezzel pedig kapcsolatot 

teremtettek a múlt és a jelen között, hiszen a régi „nagy” színészek 

együtt játszottak ebben a darabban a fiatal színésznövendékekkel.  

Izgalmas, zenés dallamokkal gazdag előadás volt, s úgy gondolom, 

hogy diákként méltó módon ünnepeltük meg március 15- e ünnepét.  

Mindig örömmel megyünk színházba, nagyon élveztük az előadást, 

a közönség ujjongva tapsolt meg egy-egy kiemelkedő színészi 

alakítást.  

Ezek a színházlátogatások csak tovább erősítették bennünk a 

magyar kultúra, a színházi élet jelentőségét és világszínvonalát.  

 

 Máriás Csenge  

 a 12. F osztályban érettségizett tanuló 
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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 Sportszövetségének országos versenyén. 

Mindkét alkalommal hasonló sikereket értünk el. Néhány hét 

elteltével jött a telefon, hogy mi lenne, ha a mi iskolánkból 

indulnának úszók a FISEC-en. Nagyon örültünk 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, 

segített 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 campusban volt 

elszállásolva mind a nyolcszáz versenyző, 16 országból. 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. 
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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 mondanom, 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 példája volt annak ez a rendezvény, 

hogy a vallás a lelki, a sport pedig a testi egészségért 

nélkülözhetetlen.  

Az első megmérettetés kedden volt, az ún. Team 

Competition. Ennek az a lényege, hogy minden 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 
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Mindezek után szeretnénk megköszönni az erkölcsi és 

anyagi támogatást a Debrecen-Nyíregyházi 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 úrnak szeretnénk kifejezni hálánkat, 

hogy kitartottak mellettünk és eljuttattak 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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Hajdúszoboszlón edzőtáboroztunk 
 

Idén augusztusban ismét megrendezésre került a Báthory 

Vízi Sportkör úszótábora, ezúttal Hajdúszoboszlón. 21-en vettünk 

részt a táborban, kicsik-nagyok egyaránt. Csapos Zsolt és Gavallér 

Zsolt tanár urak irányították az edzéseket, Városi Nikoletta tanárnő 

tartotta bennünk a lelket, ha eluralkodott rajtunk a fáradtság. Egy 

apartmanban voltunk elszállásolva, 3 fős szobákban, nem messze az 

uszodától. A körülmények nagyon jók voltak, szép, kényelmes 

szobák, az apartman mellett egy étterem, ahol napi háromszor finom 

ételek kerültek az asztalra. Sőt egyik nap meglepett bennünket 

néhány szülő ízletes palacsintával és dinnyével. 

 

 
 

Napi két vizes edzésünk, futás és szárazföldi edzés volt. 

Reggel futással kezdtük a napot, majd úszás következett.  A fedett 

uszodában, jól felszerelkezve nehéz edzéseket „éltünk túl”. Nagyon 

vártuk az ebédet, nem is nagyon válogattunk. Ebéd után pihentünk, 

majd az udvaron szárazföldi edzésen vettünk részt. A nap utolsó 

megpróbáltatása egy úszóedzés volt.  
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Természetesen az edzések mellett más program is akadt. 

Esténként a városközpontban pótoltuk az elvesztett kalóriákat, 

sétáltunk, nézelődtünk a bazársoron, illetve egyszer dodzsemeztünk. 

A hét közepén egy strandolást kaptunk jutalmul délelőtt.  Az idő 

nekünk kedvezett, így kiélvezhettük a sok medencét és a napsütést. 

Utolsó este még volt erőnk egy kis vetélkedőhöz is Gavallér és 

Csapos tanár úr és Városi tanárnő szervezésében. Nagyon ötletes és 

vicces feladatokat állítottak össze. Két főből állt egy csapat, így 

mindenki tudott érvényesülni. Az erőviszonyok kiegyenlítése végett 

egy nagy és egy kicsi került egy csapatba. A feladatok között 

szerepelt szerelmes vers írása, dinnyeevő verseny és még 

sorolhatnánk. Bár fáradtak voltunk, mégis remekül szórakoztunk és 

sokat nevettünk.  

Az edzőtábor eredményesre sikeredett, sokat erősödtünk, 

fejlődtünk. A hat nap alatt kb. 35-40 km-t úsztunk, 18-20 km-t 

futottunk. A nyári lustálkodás után először nehéznek éreztük a 

kemény edzéseket, de nem bántuk meg, hogy ott voltunk. Sok 

élménnyel gazdagodtunk, sokat nevettünk és beszélgettünk. A 

csapatszellem is erősödött. Köszönjük Csapos Zsolt és Gavallér 

Zsolt tanár uraknak és Városi Nikoletta tanárnőnek a kitűnő 

szervezést, a tábort és az élményeket! Reméljük, hogy jövőre is 

legalább ilyen jó lesz! 

 Makó Anett 

 13. D osztályos tanuló 

 

 

Kása Viktória 

11.F 
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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 Ferencné 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 különdíj Kópisné Nagy Mária Rajz 

Csapos Diána 9.F 2. Biró Beáta Matematika 

Kondás György 13.D 2. Gavallér Zsolt Matematika 

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 
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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 
 

Nyolcosztályos Gimnáziumok Tanulmányi Versenye – Nyíregyháza 

TÁRGY OSZTÁLY TANULÓ- HELYEZÉS FELKÉSZÍTŐ TANÁR 

HELYESÍRÁS 5. F Mándi Anna  II. HELY Csonka Éva 

 7.F Molnár Bence I. HELY Horváth Gáborné 

SZÖVEGÉRTÉS 11. F Várhegyi Boglárka 
II.HELY 

Csonka Éva 

VERSMONDÁS 6. F Csapos Zsolt II. HELY Tanyik Józsefné 

TÖRTÉNELEM 11. F Lóránt Gergő I. HELY Csonka Éva 

 12. F Likvácsik Dávid  
II. HELY 

Vasvári Zsolt 

RAJZ 5. F Ürge László I. HELY Kópisné Nagy Mária 

 7. F 
8. F 

Svecz Lilla I. HELY 
Kaszonyi Kitti III. HELY 

 
Kópisné Nagy Mária 

 9. F Bíró Kincső I. HELY 
 

Kópisné Nagy Mária 

NÉPDALÉNEKLÉS 9. F Diószegi Dézi II. HELY Angelné Kozma Krisztina 

MATEMATIKA 5. F Angel Ákos I. HELY Kovács Andrea 

 6. F Pelyák Zsolt II. HELY Biró Beáta 

FIZIKA 9. F Csapos Diána I. HELY Badak Szabolcs 

 10. F Berettyán Viktória  
III. HELY 

Badak Szabolcs 

TERMÉSZETISMERET 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  
I. HELY 

Szűcsné Lőkös Anita 

KÉMIA 10. F Pelyák Lejla III. HELY Kovács Andrea 

INFORMATIKA 7. F Kósa Fruzsina I. HELY 
Ladányi-Pára Zsuzsanna 

II. HELY 
Viszlóczkiné Pletyák Ibolya 

 10. F Vámos Mária II. HELY Viszlóczkiné Pletyák Ibolya 

NÉMET 10. F Vadon Laura III. HELY Csonka Kitti 

 12. F Lengyel Bence II. HELY Belicza Anita 
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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 

 

Keresztény Ifjúsági Találkozó (Nyíregyháza) KIT 2016: 

Név Osztály Pályázat Helyezés Felkészítő tanár 

Biró Kincső 9. F 

Képzőművészet 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 
 

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 
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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 

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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