
28. évfolyam 1, 2. szám          2021. április, június 

A Hortobágyi 

Nemzeti Park 

Igazgatósága rajz-

pályázatot hirde-

tett "Beszédes 

fajnevek" címmel. 

Iskolánkat Kósa 

Brigitta 11.f osz-

tályos tanuló 

képviselte, ahol 

III. helyezést ért 

el. 

Gratulálunk! 

Az MME Kétéltű– 

és Hüllővédelmi 

Szakosztálya "az 

Év kétéltűje" prog-

ramhoz kapcso-

lódva 2021-ben is 

rajzpályázatot 

hirdetett „Keresd 

a Zöldet!” cím-

mel.  

Az országos pályázaton iskolánkból Kósa Brigitta, (11.f) 

nevezett, aki középiskolás kategóriában harmadik 

helyezést ért el. Gratulálunk!  

PEDAGÓGUSNAP ALKALMÁBÓL  

SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK AZ  

OKTATÁSBAN DOLGOZÓKAT! 

Megtalálható: YouTube - Gépész Tv  

 

Iskolánkban ebben tanévben először végeztek tanulóink  
Közszolgálati ügyintéző szakon.  Osztályfőnök Szabó Ágnes volt. 

„Célozd meg a Holdat!  
Még ha elhibázod is, a csillagok 
közt landolsz.” 

(Phineas Taylor Barnum) 
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Nevelőtestületi és  

Igazgató dicséret: 

 

Balogh Róbert  

Osztálytestületi és  

Igazgatói dicséret  

közösségi munkáért:  

12.b  

Borbély Vivien 

Osztálytestületi dicséret: 

12.b  

Kiss Roland 

Igazgatói dicséret  

közösségi munkáért: 

 

Szabó Lotti Lilla, Kun Csaba Szilárd 
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Osztálytestületi és 
Igazgatói dicséret  

közösségi  
munkáért: 

 

Bartha Beatrix  

Osztálytestületi  

dicséret: 

 

 

 

Bétéri Eszter 

 

 

 

Lőrincz Vivien  

Igazgatói  dicséret 

közösségi  

munkáért: 

Koncányi  

Norbert 
Nevelőtestületi  

dicséret: 
 

Simon Katalin  
Zuzsanna 

Osztálytestületi és  
Igazgatói dicséret  

közösségi munkáért:  

 
Tordai Petra  

Osztálytestületi dicséret: 

 

Bócsi Dominika 

Erdélyi Noémi 

Matyi Barbara 
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Osztálytestületi és  
Igazgatói dicséret  

közösségi munkáért:  
 

Pálincsár Lilla 

Osztálytestületi dicséret 
Harangozó Laura, Iván Nikolett, Kelemen Fanni, Paragh Richárd 

Igazgatói dicséret  

közösségi munkáért: 

Csicsák Dávid Tamás 

Gergely Tifani Napsugár 

Osztálytestületi dicséret: 13.e: Rácz Krisztina, Szabó Kitti, Szabó Krisztina, Tóth 

Eszter, 13.f: Jármos Dóra, Somogyi Eszter, Varga Julianna Vivien, 14.c: Gyuricska 

Csaba, 14. e: Borbély Brigitta.  

Nevelőtestületi dicséret:  13.e: Belényesi Norbert, Miksi Dóra, Szabó Evelin, Szőke 

Anna Eszter, 14.ab: Veres Vivien, 14. c: Vadász Tamás, 14.e: Lőrincz Klaudia, 

Papp Petra.  

Igazgatói dicséret közösségi munkáért: 13.f: Képíró Beáta Erzsébet, Lakatos Natá-

lia, Varga Anikó, 14.e: Keresztesi Panna.  

Osztálytestületi és igazgatói  dicséret közösségi munkáért: 13.f: Drabik Zsófia, 

Kondor Boglárka.  

Gratulálunk mindenkinek és további sikereket kívánunk! 

Igazgatói dicséret  
sporttevékenységért:  

 
Ilyés Zoltán 
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Több gazdasági verseny zajlott iskolánkban a második félévben. Február 22-én volt az ágazati szakmai érettségi 
vizsgatárgyak versenye, amelyen a 12.d osztályból 3 fő vett részt. Március 3-án volt a BankCode verseny és már-
cius 26-ig kellett visszaküldeni a Vigyázz, kész pénz! verseny feladatait. Áprilisban pedig a Pénzmesterek verse-
nyen tesztelhették a tanulók a pénzügyi ismereteiket. 
A legnagyobb sikert a Jövőt Építők Generációja versenyen érték el tanulóink. Ezen két online forduló után egy 
videót kellett készíteni pénzügyi témában. A legjobb tíz csapat közé bejutott a 13.b LadyLuck csapata, akiknek az 
online döntőben egy vállalkozást kellett kitalálni, és  bemutatni-
uk. A versenyzők egy utazási irodát találtak ki, amelyhez egy 
logót is készítettek.  

A csapat tagjai Telegdi Viktória, Lévai Gyöngyi és Sepovics 
Erika. Felkészítőjük: Pénzes Zoltán volt.  
Ezeken a versenyeken nem csak közgazdasági szakosok indul-
tak, így akit érdekelnek a pénzügyi versenyek, figyeljék a felhí-
vásokat, hiszen a jövő tanévben is lesznek hasonló versenyek.  TSL 

A Mátészalkai Szakképzési Centrum Gépészeti Technikuma 
és Kollégiumában mára hagyománnyá váló „Télűző zenei Ki 
mit tud?” tehetségkutatóverseny idén, 2021-ben rendhagyó 
módon online formában került megrendezésre. A jelentke-
zők videófelvételt küldtek előadásukról.  

 

A produkciók értékelésére négy zsűritagot kértünk fel:  

- Nagy Józsefet, intézményünk igazgatóját,   

- Fülöpné Kecskés Juditot, jelenleg nyugállományban lévő, 
azt megelőzően iskolánk igazgatóhelyettes beosztású peda-
gógusát,  

- Dr. Bakos Olivér ezredest, városunk rendőrkapitányságá-
nak vezetőjét, intézményünk közszolgálati szakterületének 
oktatóját, 

- Fekete Gergőt, az énekes-zenészként is tevékenykedő, is-
kolánk közszolgálati szakterületének oktatóját. 

 

A beérkezett produkciók értékelése 3 kategóriában történt:  

- szólóének (legsikeresebb), 

- hangszeres szólójáték,  

- zenekar. 

A négytagú zsűri döntése alapján az alábbi végeredmény 
született: 

 

Helyezések: 

- szólóének kategóriában: 

 1. Ilk István: Kell még egy szó (Demjén Ferenc) 

 2. Sallai Dorina: Ha én rózsa volnék (Bródy János) 

 3. Lőrincz Kevin: Csak a tiéd (L.L. Junior) 

 3. Bocskor Ágota – Ilk István duettje: Álomvilág 

 

 

 

- hangszeres szólójáték kategóriában: 

1. Kósa László  – zongora  – Nélküled (Ismerős ar-
cok) 

2. Koza Zoltán – basszusgitár  – The Pursuit of 
Vikings (Amon Amarth) 

3. Balogh Kristóf  – szintetizátor  – improvizáció 

 

- zenekar kategóriában: 

1. Béres Ferenc, Kun Csaba, Kósa László, Kovács Melinda, 
Katona László zenekara 

  (Mennyország Tourist - Tankcsapda) 

2. After Midnight zenekar - Jakab Péter, Jakab Dávid, Jakab 
Balázs 

  (Azt mondom: Állj! - Tankcsapda) 

 

Színvonalas egyéni produkciót nyújtottak: 

- Bocskor Ágota (Veled minden-Margaret Island) 

- Prámer Edina (Ha itt lennél velem - Republic) 

- Gergely Tifani Napsugár (Szállj fel magasra! - Piramis) 

- Koza Zoltán (basszusgitár - The Pursuit of Vikings - Amon 
Amarth) 

- Balogh Kristóf (szintetizátor - improvizáció) 

- Ityim Jenő (hegedű - Mozart: Keringő, Erdő, erdő, de ma-
gos) 

 

Megköszönjük a zsűritagok és a felkészítő tanárok munkáját. 

 

Gratulálunk és további sok sikert kívánunk a produkciókban 
részt vevő diákoknak. 

 
Szabó Ágnes és Pecséri Enikő  

szervezők 

Pénzes Zoltán 
munkaközösségvezető 

Télűző zenei online Ki mit tud? 2021 
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Készítette: Veres Norbert 12.a  

 
2021. február 25-én került sor a jubileumi, 20. Országos 
középiskolai illemtani verseny iskolai online fordulójára, 
ezúttal rendhagyó formában. 
A Győri Szakképzési Centrum Pálffy Miklós Kereskedelmi 
és Logisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája által 
kiírt megmérettetés nagy hagyományokra tekint vissza, or-
szágszerte népszerű a középiskolák körében. A kérdések 
idén is a magyar népszokásoktól kezdve a mindennapi éle-
ten át egészen az idegen kultúrák szokásaiig szerteágazóak 
voltak. Ebben a tanévben a vírushelyzet miatt országos döntőt nem rendeztek, sőt csapatverseny sem 
volt, hanem mindenki egyénileg mérette meg tudását, így alakult ki az országos végeredmény. 
Iskolánkat idén 18 tanuló képviselte, valamennyien a 9.d osztályba járnak. A felkészülés ezúttal on-
line zajlott, több feladatlapot is kitöltöttek a megmérettetés előtt versenyzőink a kiadott tankönyv 
alapján. A legjobb helyezést Sallai Dorina érte el, aki országos 18. helyezett lett a 184 versenyző kö-
zül. 
A helyi verseny koordinálását Szabó Ágnes tanárnő és Plesu Ádám tanár úr vállalta magára. 
Gratulálunk a résztvevőknek, külön is Sallai Dorinának, aki az iskola történetének eddigi legjobb 
eredményét érte el!  

„Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a köznevelésben 2021. április 
19-23. között hirdette meg a Fenntarthatósági Témahetet, amelyhez 
Iskolánk is, újra, csatlakozott.  

A rendezvénysorozat célja, a fenntarthatóság üzenetének elterjesztése 
iskolai keretek között. A Témahét fővédnöke Áder János köztársasági 
elnök, kiemelt támogatója a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány és 
az Emberi Erőforrások Minisztériuma, szervezője a PontVelem Non-
profit Kft. A 2020/2021-es tanév kiemelt témái az erdő mint ökosziszté-
ma, a zöld gazdaság és a fenntartható közösségek.  

Az online oktatás nem tette lehetővé, hogy megszokott módon, tanórai 
kereteken belül, illetve délutáni foglalkozásokon találkozzunk. A hét 
folyamán a lehetőségeinkhez mérten csatlakozhatunk az online tan-
órákhoz, és számos érdekes, elgondolkoztató előadást hallgathattunk 
meg. Csak néhány érdekesség: „Hová mész? - a közlekedés ára egy 
hamburger szemével, Jövőkép-alakítás: Nyomtass nekem egy cipőt!, 
Mobil-élet Mennyit fizet a mobiltelefonért egy gorilla?” 

A témák elmélyítésére hazai és nemzetközi kísérő programok – többek között a Jane Goodall Intézet programja -szolgált.  

A Témahét célja, hogy próbálja felnyitni a társadalom szemét a diákokon és tanáraikon keresztül, hogy minden cselekedet-
nek vannak következményei, bármennyire is hétköznapi dolognak tűnik. 

"Az ember nem csak azért felelős, amit tesz, hanem azért is, amit nem tesz meg"  
(Prótagorasz, ókori görög filozófus) 

https://kormany.hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma
https://kbka.org/
https://kormany.hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma
https://www.pontvelem.hu/
https://www.pontvelem.hu/
https://www.janegoodall.hu/
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2021 januárjában Szabó Gábor 
tanár úrtól értesültünk a Határta-

lanul középiskolás vetélkedőről, amelyben a csapatunk 
(Kósa Fruzsina, Vass Hajnalka) jelenleg a középdöntőben 
verseng.  

A vetélkedő valamennyi fordulójában külhoni és anyaorszá-
gi középiskolai osztályok versenyeznek egymással. Az 1. 

fordulóban 2020. 
december 15. és 
2021. január 31. 
közötti időszak-
ban egy sok té-
makört felölelő 
kérdéssorból 
válogatott, leg-
alább 20 kvíz-
kérdést tartalma-
zó tesztet kellett 
kitöltenünk.  

A tesztet a virtuális forduló időtartama alatt bármennyiszer 
kitölthettünk. Minden egyes teszt a random összeállítás miatt 
más-más kérdésekből állt, amelynek kitöltésére maximum 
20 perc állt rendelkezésre. A verseny ranglistáján lévő he-
lyünkről egy email keretein belül értesültünk, ahol közölték 
velünk, hogy sikeresen továbbjutottunk a második fordulóba, 
azaz a középdöntőbe. A második fordulóban az adott régiók 
osztályai mérték össze tudásukat. Ez a vírushelyzet miatt 
virtuális rendezvényen lett megtartva, ahol két kvízmester 
egymást váltva tették fel nekünk a történelemmel, földrajzzal 
és irodalommal kapcsolatos kérdéseket. Ezek megválaszolá-
sára egy perc megbeszélési időt kaptunk, mely lejárta  után 
az általunk helyesnek vélt opciót meg kellett jelölni.   

A verseny ezen része volt eddig a legizgalmasabb és legér-
dekesebb a számom(unk)ra, itt az elérhető 20 pontból 15-öt 
sikerült szereznünk. Nagy izgalommal várjuk a középdöntő 
eredményeit és reméljük pár hét múlva már a döntőben ver-
senghetünk tovább. 

Vass Hajnalka 10.d 

 

 A Nyelvi Munkaközösség 2021 februárjában online 

versenyt hirdetett a 11. évfolyamos diákok számára. 
Tanulóink a szaktanárok által, valamint  intézmé-

nyünk közösségi oldalán közzétett plakáton keresztül 
informálódhattak.  

A tesztfeladatsor kitöltésére a Redmenta felületén 
került sor február 18-án, ahol direktcím alapján tör-

tént a regisztráció. 52 résztvevő mérettette meg ma-
gát német és angol nyelvből.  

Az első három helyezett jutalma ezúttal jeles érdem-

jegy volt. Gratulálunk minden résztvevőnek!  

A Rákóczi- szabadságharc leverésének 310. évfordulójára és a kuruc 

költőkre emlékezett a humán munkaközösség 2021.február 16- án.  

Az online vetélkedőre 22 csapat jelentkezett.  

A 4 fős csapatok közül a legjobbnak a  

11.e és 11.f osztály tagjai bizonyultak:  

Oláh László, Pajti Kristóf, Szabó Evelin és Kiss Péter (11.e) 

Tóth Fruzsina, Szabó Nikoletta, Kucsma Evelin, Bocskor Ágota (11.f) 

2. helyezett lett a 11.a osztály csapata: 

Gebei László, Jakab Péter, Hajdu Gergő,Gáti Péter. 

3. helyezést értek el a 12.d osztály képviselői: 

Simon Katalin, Bócsi Dominika, Erdélyi Noémi, Tordai Petra. 

A nyertesek az értékes könyvjutalmakon kívül oklevelet és természetesen egy- egy ötöst is kaptak. 

Mindenkinek gratulálunk! 

 

 

 

 

(A képekről hiányzik: 

Szabó Evelin 11.e és 

Kucsma Evelin11.f ) 
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A Budapesti Orvostanhallgatók Egyesülete ebben a tanévben is  
megszervezte a középiskolásoknak szóló  

Semmelweis Egészségversenyt 

A verseny két fordulóból állt, 17 egészségügyi témát érintett és volt egy online tesztsor is. 

A fordulók időpontja 2020. december 8-11. és 2021. január 11-14. Az első 2 forduló együttes eredménye alapján 
a legjobb 100 csapat juthatott tovább a III. fordulóba. Az iskolánkból összesen 7 csapat nevezett, közülük senki nem jutott be 
a III: fordulóba.  

A VI. Semmelweis Egészségverseny lehetőséget kínált február 8-án egy projekt feladat elkészítésére az összes nevezett csa-
patok részére azoknak is, akik az online fordulókon nem kerültek be a legjobb száz közé.  

Házi Sándor Zoltánné tanárnő két öt fős csapata úgy döntött folytatja (11.f „ Vadkanok” és a 13.f „Szuperhősök”) a 
versenyt a döntőbe jutásért. 

A III. fordulóhoz kapcsolódó projektmunka fő témája a védőoltások, az altémák pedig a következők: 

1. Kötelező védőoltások és történelmük 

2. Ajánlott védőoltások 

3. Influenza elleni védőoltás 

4. HPV elleni védőoltás 

5. Oltásellenesség és tévhitek a védőoltásokról 

6. Hogyan harcolhatunk az áltudomány ellen? 

Társadalmi felelősség és a vakcináció 

A 11. f „ Vadkanok” (Ajtai Alexandra, Bocskor Ágota, Kis Beatrix, 
Kósa Vanda, Tóth Fruzsina) Kötelező védőoltások és történelmük és 
a 13.f „Szuperhősök” (Drabik Zsófia, Kondor Boglárka, Képíró Beáta, 
Lakatos Natália, Varga Anikó)  HPV elleni védőoltás altémát válasz-
tották. 

A diákoknak be kellett mutatni mit is jelent számukra a választott 
téma. Az idei projektmunkát igyekeztek a szervezők úgy kitalálni, hogy 
annak megvalósítása kompatibilis legyen a járvány megfékezése végett 
meghozott intézkedésekkel. A benyújtandó munka 3 fő részből állt 
egy powerpoint diasor készítés majd prezentálás, egy poszter és egy 4 
perces videó készítéséből. A Projekt leadás határideje február 12-e éjfél 

volt. A csapatmunka során főként online felületeken tudtak a tagok 
kommunikálni, ám ez nem akadályozta őket a feladat során.  

Mindkét csapatnál a koordinálás kissé szokatlan volt ilyen keretek között, de kis gyakorlással hamar belejöttek a diákok.  

A munka során mindenki törekedett a megfelelő feladatelosz-
tásra, hogy ne jusson senkire indokolatlanul sok, vagy kevés 
feladat.   

A projektmunkára nem úgy tekintettek a versenyzők, mint egy 
átlagos elvégzendő feladatra. Ez egy lehetőség, melynek se-
gítségével hatást gyakorolhattak a többiekre és pozitív válto-
zást érhettek el saját körükben. Hangsúlyos ez a téma, mellyel 
nem lehet eleget foglalkozni, és ezzel a projekttel most a diá-
kok is tehettek a közösségünk egészségéért. 

Az értékeléseket szakmai zsűri végezte és az általuk 3 legjobb-
nak ítélt projektmunkát díjazták, melynek készítői az Egészség-
verseny döntőjében prezentálhatták munkájukat.  

A verseny döntőjének időpontja 2021. március 27-28. volt,  de 
sajnos nem jutottunk be. 

Kis Beatrix 11.f idézete: Ha tovább jutunk, hanem, köszönjük a lehetőséget  Nagyon jó volt együtt dolgozni 

és szerintem mindenki élvezte.  

Tóth Fruzsina 11.f írta: Reméljük továbbjutunk, de ha nem sikerül egy élmény volt a videó elkészítése

 
 

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

Köszönjük a cikkek íróinak munkáját! Továbbra is várjuk verseiteket, cikkeiteket, rajzaitokat! 


