24. évfolyam 2. szám

2017. június

Iskolánkban
2017. május 26-án Zöldnappal egybekötött
diáknapot tartottunk.

A 9.c osztály tagjai ízletes babgulyást készítettek.

Több mint 136 millió forintból
megújult a kollégium külső
homlokzati része és a III. emelet.

CENTRUM FUTSAL TORNA – NYÍRBÁTOR

A Derűs Diák Derbi fődíja egy torta volt, melyet a
11.b osztály nyert meg.

Az iskola és a kollégium
energiaellátását segítik a
kollégium és az ebédlő
tetőszerkezetén elhelyezett
napelemek.
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12. a
Osztályfőnök: Székely Beáta

12.b
Osztályfőnök: Fazekasné Pápai Edit

Bákonyi Emese, Csupor Zoltán, Gulyás Csaba, Karcub János Csaba,
Kardos Evelin, Katona Dávid, Nagy Zoltán, Orosz Tibor, Pankotai
Szabolcs László, Rhédi Krisztián, Varga Albert Sándor, Varga Bence
György, Veress Gábor, Zsoldos Tamás

Almási Ádám, Bakos Kristóf, Balogh Ilona, Cellár László, Dankai
Dorottya, Demeter Adrienn, Farkas Tamás, Illés Richárd László,
Jóni Alex, Kertész Kinga, Magos Zsolt, Nyíri Gábor, Nyíri Krisztián, Sólyom Péter, Szondi Kenéz, Takács Erzsébet, Veres Sándor

„Van, hogy a tudás ösvényén való haladás

önmagában és önmagától is kellemes,
különösen, ha egy izgalmas labirintusokkal teli út végén önmagunkra találunk.”
(Richard David Precht)

„Soha le nem mondani, soha el nem
csüggedni, ha kell, mindig újra
kezdeni.”
(Kossuth Lajos)

12.c
Osztályfőnök: Deme Endre

12.d
Osztályfőnök: Plesu Ádám

Ajtai Marcell Martin, Demeter Máté Róbert, Dusinszki Zsolt, Fodor
Ákos, Francz Máté, Jakab György Bence, Kézi Csaba, Koncz Márk
Lengyel Bálint, Makranczi Kristóf, Máté Bence, Szabó Ákos Péter,
Szakály László, Szücs Dávid , Tóth Gergő, Vajas Bence, Zakor József,
Zséder Balázs

Balogh Liliána, Balogh Nóra, Csegezi Norbert, Dara Csaba, Demeter
Vanessza Vanda, Egressy Annamária, Erdei Tímea, Györfi Klaudia, Halász Andrea Mária, Huszti Erzsébet Emese, Katona Erik, Kozák Gréta,
Máté Vivien, Matolcsi Valentina, Nagy Klaudia, Papp Ágnes, Porcsint
Erika, Rózsa Emese, Serbán Elizabet, Simon Renáta, Szalacsi Ida Laura,
Szilágyi-Kovács Beatrix, Szűcs Alexandra, Vad József, Várhelyi Mónika

„

„Nem értünk rá tanulni, mert folyton
tanítottak.
(Karinthy Frigyes)

Csak egy életed van, ezért éljél,
bármilyen nehéz az akadály, ne
féljél.
Törjél előre, tegyél fel mindent,
mutasd meg, hogy egy oroszlán
lakozik itt bent.”
(MR. Missh )

12. f
Osztályfőnök: Pecséri Enikő

12. e
Osztályfőnök: Vincze Katalin
Barna Máté, Barta Bernadett, Bégány Martin, Biró Attila, Dienes
Szabolcs, Fodor Gábor Sándor, Gergely Cintia Katalin, Gorzó Máté,
Kádár Krisztián, Katona Bence, Kocsis Dániel, Kosztyu Márk György,
Kovács Norbert, Lakatos Attila, László Bettina, Majoros Csaba,
Noviczki István, Orosi Eszter, Pap
Fruzsina Réka, Rácz Patrícia Anikó, Rácz Viktória, Rácz Vilmos
Mór, Rácz Zsolt, Soós Dávid,
Takács Patrícia, Takács Tibor, Vass
Richárd András, Zsigó Levente
„The show must go on!” /Queen/

Balogh Zita, Balogh Zoltán, Báncsi Edina, Csák Bettina, Darvai
Bettina, Erdős Márk, Gyetkó Andrea, György Éva, Hady Viktória,
Izsó Erzsébet Zsófia, Jegorov Anasztázia, Jeremcsuk Renáta,
Miklósi Szabina, Mogyorósi Anna Bernadett, Oláh Alexandra,
Papp Csilla Éva, Patály Bianka Erzsébet, Rédai Nikoletta,
Stiránszki Gréta, Szalacsi
Dóra, Tóth Bettina, Varga
Krisztina, Végi Petra
"Megcélozni a legszebb álmot,
komolyan venni a világot,
mindig szeretni és remélni,
így érdemes a Földön élni!"
(Papp Lajos)
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2017. május 26-án iskolánkban ismét megrendezésre került a Zöld-nap, melynek keretein
belül minden osztály néhány tanulója csapatversenyen vehetett részt. A napot Nagy József
igazgató úr és Fülöpné Kecskés Judit igazgatóhelyettes nyitotta meg.
Igazgatóhelyettes asszony tájékoztatta iskolánk diákjait a nap eseményeiről, majd a rövid
tájékoztató után örömmel együttesen biztattuk iskolánk futsalcsapatát, akik Nyírbátorban az országos döntőben mérhették össze képességüket a különböző iskolák csapataival. Később a 9-10.-es osztályok és az
őket kísérő tanáraik ellátogattak a Szatmári Múzeumba, ahol megtekinthették a
város történelméhez kapcsolódó közlekedési eszközöket. A nap további részében
az osztályok csapatai a Derűs Diák Derbin vehettek részt, amellyel egy régi hagyományt kívántak feléleszteni a szervezők.
A derbin a kincskeresés mellett ügyességi versenyszámok és kirakós játék döntötte el, hogy
ki nyeri a főnyereményt, a Gépész logóval ellátott tortát: I. helyezett a 11.b, II. helyen a
11.d, a III. helyen a 10.d végzett. A díjakat Nyirán Tibor a Mátészalkai Szakképzési
Centrum főigazgató-helyettese adta át. Napközben minden osztály elkészítette a saját
ebédjét, amit később közösen fogyaszthattak el.
Köszönjük a szervezők munkáját és reméljük, hogy sok ilyen eseményben lesz még
részünk a jövőben.
Szántó Alexandra, Szántó Diána 10.f

A 10.a osztály két felejthetetlen napot töltött
Miskolctapolcán.
Megtekintették a Diósgyőri várat,a Pannontenger Múzeumot, majd a Barlangfürdőben
pihenték ki fáradalmaikat.
Élményekkel gazdagon tértek haza.
Május 22-23-án a 11.b és 11.f osztályok túrával egybekötött
tanulmányi kiránduláson vettek részt Bükkszentkereszten,
ahol a természet felfedezése mellett az ifjúsági tábor nyújtotta élményekkel gazdagodhattak.
A változatos programok közt talán a legizgalmasabb az a
gyalogtúra volt, amelyet sokáig nem felejtenek majd el a
résztvevők. A Fehér-kőre vezető keskeny ösvény, ill. a kilátóról való lejutás sokunk lábizmait (és idegeit) igénybe vette. Jövőre hasonló túrát tervezünk a Kaptár-kövek és Eger
környékére.

2017. május 5-én az egyik közszolgálati osztályos
diákunk, Angyal Botond (11. e) az utcán eszméletlenül fekvő ember segítségére sietett. A mentők kiérkezéséig stabil oldalfekvésbe helyezte a beteget, megmentve ezzel az életét.
A mentősök megdicsérték és megköszönték, amit tett.
Büszkék vagyunk tanulónkra, aki nemcsak segítőkészségéről, hanem talpraesettségéről is tanúbizonyságot tett.
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Pályázati beruházás segítségével elkezdődött a kollégium épületének felújítása, és az energetikai rendszer is nagy mértékben támaszkodhat a jövőben megújuló energiaforrásra. A többlépcsőben végrehajtott beruházás
során először a kollégium épületének külső nyílászáróinak cseréjére, valamint a falak szigetelésére, festésére és a régóta beázó tetőszerkezet felújítására, szigetelésére került sor. Ezt követően a fiúkollégiumi rész harmadik emeletének felújítása következett, ahol megújult és nagyon szép
kivitelben került átalakításra a harmadik
emeleti folyosó, a vizesblokk, a hálók és
ezeknek a bejárati ajtói. Az ebédlő és a
kollégium tetőszerkezetére napelemek
kerültek elhelyezésre.
A pályázati beruházás során a kollégium
szigetelése és nyílászárók cseréje valamivel több mint 103 millió forint volt. A harmadik emelet felújítására 15 millió forintot
fordított az intézményfenntartó Mátészalkai Szakképzési Centrum, míg a napelemek közel 18 millió forintba kerültek.
Az iskola és a kollégium felújítása a későbbiekben is folytatódik, jelenleg a tornaterem parkettájának cseréje zajlik.
Ezúton is kérünk mindenkit, hogy a felújított épületek állagának megőrzésének érdekében vigyázzuk és óvjuk az iskola és
kollégium épületét, a tanítás, tanulás során használt eszközöket és berendezéseket!
Reméljük a következő tanévben mindannyian jobban érezzük magunkat a szépen felújított környezetben.

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI
Ettől a tanévtől megváltozott az érettségi vizsgák rendszere a szakgimnáziumokban. A négy kötelező tárgy, a
matematika, a magyar nyelv és irodalom, a történelem és az idegen nyelv mellett mindenkinek érettségiznie
kellett az ágazati szakmai tárgyból is. Az öt kötelező vizsga mellett hatodikként választhatott a végzős diák egy
olyan érettségi tantárgyat, amelyre a továbbtanuláshoz szüksége volt. Az ágazati szakmai érettségi kötelezővé
tétele miatt mindenkinek komolyan kell venni a szakmai felkészülést, mivel a szakképző évfolyamra jelentkezők egy évvel lerövidíthetik a szakképzés idejét, így hamarabb juthatnak OKJ-s bizonyítványhoz s hamarabb
tudnak elhelyezkedni a munkaerőpiacon.
Akiknek nemigazán tetszett meg a szakmájuk, a 9-12. évfolyamon azok szakmát válhatnak, de ők csak a kétéves szakképzésben vehetnek részt.

VII. ORSZÁGOS RENDŐR- ÉS
TŰZOLTÓNAP
2017. április 22-én a Városligetben a VII. Országos
Rendőr- és Tűzoltónapon iskolánk 30 tanulója vett
részt. A 11. e és a 10. e osztály tanulóit Véghné Tomkó
Beáta tanárnő, Borbély Attila tanár úr, Izsó János rendőr főhadnagy úr és Szondi Gyula rendőr alezredes úr
kísérte.
Rendőrség, valamint a Katasztrófavédelem Központi
Zenekarának térzenéje. Emellett további színes programokkal, bemutatókkal várták az érdeklődőket. Volt
többek között: tűzoltó-felszerelések és egyéni védőeszközök bemutatása, roncsvágás, az Országos Tűzmegelőzési Bizottság által készített filmek vetítése, a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ és a Katasztrófavédelem Központi Múzeumának kiállítása, tálcatűzoltás,
olajtűzoltási bemutató, füstsátor, kutyás és lovas rendőrök bemutatója, régi fegyverek kiállítása, légpuskalövészet és vezetési szimulátor is. A találkozó célja az
A rendezvény negyed kilenckor tűzoltógépjárművek volt, hogy minél többen megismerjék a rendőrök és a
felvonulásával kezdődött, ezt követte a Készenléti tűzoltók munkáját.
Imre Lilla 10.e
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ADY-NAPOK
2017. április 20-án az Ady-Napok keretén
belül hagyományos nemzetközi szavalóversenyt rendeztek Csengerben, a Kisvárdai SZC Ady Endre Gimnáziuma, Szakképző Iskolája és Kollégiumában, ahol 26 szavaló mérte össze tudását,
tehetségét. A pályázati felhívás alapján
egy Ady-verssel, illetve egy szabadon választott művel kellett nevezni.
Iskolánkat Imre Lilla 10. e és Pál Vivien
11. d osztályos tanulók képviselték. Mindketten oklevéllel és könyvjutalommal térhettek haza.
Felkészítő tanáraik: Véghné Tomkó Beáta és Szabó Istvánné tanárnők.
Egyúttal Arany János születésének 200. évfordulója alkalmából rajzpályázatot is hirdettek a költő balladáinak illusztrálására, amelyre Szabados Ráhel 11. a osztályos tanuló készített pályamunkát.
Imre Lilla 10.e

Gépírásverseny
Iskolánk tanulói ismét versenyeztek a Teöreök Aladár Országos Gépíró Versenyen, melyen a feladat egy összefüggő szöveg másolása 10 percig. A szöveget on
-line kapták a tanulók, és megírása után azonnal feltöltődik az internetre. A versenyre 27 tanuló nevezett.
Mindenki értékelhető, sikeres versenymunkát írt, a legjobban teljesítők: Ifjúsági I.
kat. (haladó): Tisza Alexandra (14.e) 24. hely 3301 leütés, Kincs Attila (13.b) 27.
hely 3079 leütés. Ifjúsági II. kat. (kezdő): Ujfalusi Ádám, (13.e) 9. hely 2641 leütés, Markovics Beáta (13.e) 10. hely 2607 leütés. Tanuló I. kat.: Tóth István
(11.d) 26. hely 3177 leütés, Zakor Gergő (11.d) 27. hely 3151 leütés. Tanuló II. kat.: Ördög Anna (10.d) 63. hely 2344
leütés. Tanuló III. kat.: Kincs Martin (9.d) 22. hely 2736 leütés, Molnár Vivien (9.d) 50. hely 2265 leütés. Szövegszerkesztés kategóriában sikeres munkát írt Pál Vivien (11.d).
Az országos gépíró versenyen valamennyi sikeres versenyző eredménye alapján a 5. helyet szereztük meg a 44 középiskola közül. Gratulálunk minden versenyzőnek, mindannyian túlteljesítették a kötelező leütésszámot és ezen a téren is
továbbvitték iskolánk jó hírnevét. A gépírók országos szövetségétől minden versenyzőnk oklevelet, a hibátlan munkájukért pedig érmet kaptak. A felkészítő tanárok Szabó Ágnes és Láposiné Kiss Judit voltak.

Kollégiumi események
Tanév vége felé alig várjuk már a jó időt, a napsütést. A
szeszélyes április ellenére sikerült kétszer is kimozdulni. A
vajai horgásztóra 5-én, a géberjéni biciklitúrára 25-én került
sor. Vaján mindenki jóllakott őzraguval és saslikkal, szerencsére egy kis focival lemozogtuk a felesleget, míg Géberjénben végigkerekeztünk a tanösvényen és megnéztük
az erdei iskolát is. Végzőseink hagyományos búcsúestjét
másnap, 26-án rendeztük meg. Mindannyiunk számára emlékezetes lesz ez a vidám, de mégis komoly ünnepség. Sokan maradnak még a szakképzésben mégis tudjuk jól: egy

korszak lezárult. Május közepén folytatódtak a szabadidős
programok: 16-án a Tour de gát előőrseként egy szép napsütéses, de annál szelesebb napon letekertük a 40 kilométert
biciklivel. Tunyogmatolcson még Petőfi kurta kocsmájába
is betévedtünk, persze csak kulturális célzattal. A nyugodtabb, pihentetőbb program másnap következett: horgászás a
szalkai Erdért melletti tónál. Köszönet jár a fogott halakért,
hiszen a gyermeknapi záróvacsorán jóízűen elfogyasztottuk
halászlé és sült formában. Örömmel vett részt az elsősök
egy csapata a kollégium épületének műszaki átadásán, amelyen egy építkezésen játszódó jelenetet mutattak be. Szerda
délután, 24-én kispályás labdarúgó tornát rendeztünk négy
csapat (a nyírbátori Bethlen, a vásárosnaményi Babus, a
szalkai Baross és a mieink) között.
Örömmel mondhatjuk, hogy fölényes tornagyőzelmet arattunk és a
legjobb kapus címet is elhoztuk.
Szép Tamás
kollégiumi nevelő
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Az intézmény természettudományi munkaközössége a
2016/17-es tanévben „TALAJ, A FÖLD ÉLŐ BŐRE” címmel projektversenyt hirdetett.
Az immáron 5. alkalommal megrendezett esemény fő célja a
természetet szerető, értő gyerekek további ismeretszerzésre
ösztönzése, ill. a tehetséggondozás voltak.
A versenyre a 9, 10, 11. évfolyamokról 3 fős csapatok jelentkeztek két téma megjelölésével. A választott témákból -a
szervezők jóváhagyásával- egyet kellett kidolgozniuk a tanulóknak. A verseny három fordulóból állt. Az első körben
plakátokat készítettek a csapatok, amelyekből a legjobbakat
ti is láthattátok a természetismereti falon.
A második fordulóban egy kis lexikális tudást kértünk számon rejtvények, szókereső és egyéb, egyszerű választással
megoldható feladatok formájában.
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A sorozat legizgalmasabb momentuma kétségkívül az április
27-én megrendezett projektbemutató volt. 11 csapat készített
prezentációt, amelyet lelkes közönség előtt elő is adtak.
A témák nagyon változatosak voltak pl.: talajszennyezés,
talajerózió, földházak, vulkánosság, talajerőpótlás, talajlakó
állatok, barlangászat. A három fordulót külön-külön pontoztuk, majd összesítettük az egyes körökben elért eredményeket.
Az első helyet a 10.f osztály Észbontók csapata szerezte
meg, megelőzve a Földönkívüliek (11.f) és a Scientists Girls
(10.f) triókat.
Gratulálunk a helyezetteknek, és köszönjük a résztvevő diákok munkáját!
Reméljük, hogy jövőre is találkozunk!
A Szervezők

Április 26-án a Robotika Alkotóműhely 3 fős csapata az
Óbudai Egyetem Bánki Donát Műszaki Főiskolai Karán
megrendezett országos EV3 legorobot programozói versenyen a 3. helyet szerezte meg. Csapatunk tagjai Jászay Gábor 9.b és Bakos Richárd 9.a és jómagam, Szűcs Dávid 11.a
osztályos diákok voltunk.
A verseny során a már előre megépített robotot kellett programozni, tesztelni. A feladat az volt, hogy a képen látható
akadálypályán jusson végig a robot.
A pályán vonalkövetéses technika mellett 2 tolatva parkolást
(45°-os szögben), egyenetlen felszínen való továbbhaladást,
felborult jármű kikerülését, működő sorompó jelzését figyelembe vevő szabályos közlekedést (megállást, majd szabad
jelzést követően elindulást és vonalkeresést), hangjelzéses
vonalszámlálást kellett teljesíteni. 5 óránk volt a feladatra.
Feszített tempóban dolgoztunk végig, de közben nagyon jól
éreztük magunkat.
Sok negyedik helyezés után büszkeséggel töltött el
mindannyiunkat az eredmény.
Szűcs Dávid 11.a

Operakaland
2017. május 3-án iskolánk 44 tanulója (9. c, 9. f, 11. c, 11. d, 11. e)
utazott Budapestre, hogy az Erkel Színházban megtekintse Erkel
Ferenc operáját, a Bánk bánt.
Az előadás hatalmas siker volt, a diákok és az őket kísérő pedagógusok, Véghné Tomkó Beáta tanárnő és Kosztyu Miklós tanár úr is
életre szóló élményekkel térhettek haza.
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Ezúttal is a Zöld-napon zárult az osztálybajnokság, mivel az
idei tanévben is ezzel a rendezvénnyel együtt tartottuk diáknapunkat iskolánkban. Idén is két korcsoportban nevezhettek
a csapatok, végül mind az alsós, mind pedig a felsős kategóriában 10-10 gárda harcolt a végső győzelemért.
A 9-10. évfolyam csapatai közül az aranyérmet a 9.c osztály
’A’ csapata szerezte meg, míg a 11-12-13-14. évfolyam bajnoka a tavalyi címvédő, mini válogatottnak is beillő 11.e ’A’
gárdája lett.
Az idén is nagyszerű küzdelemsorozatnak lehettünk szemtanúi, külön öröm, hogy ezúttal az alsósok is nagyon komolyan
vették a küzdelmet, sok jó csapat nevezett be a bajnokságra.
A felsősök között címvédés történt, sőt jövőre meglesz az
esély a triplázásra is.
9-10. évfolyam: A helyosztók eredményei:
3-4. helyért: 10.e-12.c 'A' 2-2 (Szántó Tamás 2, illetve Zséder
Balázs 2) büntetőkkel 3-2
DÖNTŐ: 9.c 'A'-10.b 2-0 (Sarkadi Attila Zoltán, Czika Bence)
Végeredmény:
1. 9.c ’A’ (Kovács Dénes, Czika Bence, Huszti Péter, Sarkadi
Attila Zoltán, Ötvös Szabolcs)

9.c 'A' az alsós győztes

2017/06

2. 10.b (Lengyel Szilárd, Kasu Bence, Puskás Gábor, Rácz
Patrik, Rácz Dávid, Szalonna Bence, Szilágyi Kristóf,
Zolcsák László, Tóth Roland)
3. 10.e (Vadász Tamás, Szántó Tamás, Szabó Norbert,
Helmeczi László, Lakatos Krisztián)
A helyosztók eredményei – 11-12-13-14. évfolyam:
3-4. helyért: Öregfiúk - 12.c 'B' 8-1 (Farkas Zoltán 3, Vakarcs
Imre 2, Bélteki László 2, Kelemen Gábor, illetve Kézi Csaba).
Döntő: 11.e 'A'-12.e 'A' 6-4 (Zakor Gergő 3, Rimili Péter 2,
Kiss István, illetve Vass Richárd 3, Bégány Martin)

11.e 'A' a felsős győztes
Végeredmény:
1. 11.e ’A’ (Papp Ádám, Lakatos Erik, Kiss István, Zakor
Gergő, Rimili Péter, Jakab Levente)
2. 12.e ’A’ (Soós Dávid, Kosztyu Márk, Zsigó Levente, Rácz
Zsolt, Bégány Martin, Vass Richárd)
3. Öregfiúk (Szabó Tamás, Antal Szabolcs, Kelemen Gábor,
Vakarcs Imre, Farkas Zoltán, Bélteki László)
Különdíjasok – 9-10. évfolyam:
A torna legjobb kapusa: Lengyel Szilárd (10.b)
A torna legjobb játékosa: Huszti Péter (9.c ’A’)
A torna gólkirálya: Szántó Tamás (10.e)
Különdíjasok - 11-12-13-14. évfolyam:
A torna legjobb kapusa: Szabó Tamás (Öregfiúk)
A torna legjobb játékosa: Rimili Péter Viktor (11.e ’A’)
A torna gólkirálya: Vass Richárd András (12.e ’A’)
Szuperdöntő: 9.c ’A’-11.e ’A’ 0-5 (Zakor Gergő 2, Kiss István, Lakatos Erik, Rimili Péter)
Külön köszönet a torna megszervezésért és segítéséért Plesu
Ádám főszervezőnek és Gere Sándor játékvezetőnek.

A május 26-i Zöld-napon került sor iskolánkban a 2017. évi

labdarúgó évfolyambajnokságra, a körmérkőzéses küzdelmeket végül a 11. évfolyam nyerte, második helyen a 10. évfolyam zárt, harmadik lett a 9. évfolyam csapata, míg a 13. évfolyam gárdája zárt a negyedik helyen a tornán.
Szintén ekkor került sor a hetes rúgó versenyre, melyen ezúttal
40 fiú és 4 lány vett részt.
A lányok közötti versengést Bihari Nikolett (13.e) nyerte, míg
a fiúk között Kondor Roland (10.c) lett győztes.
Sportcikkek: Turányi Barbara 10.d
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JUHÁSZ IMRE EMLÉKÉRMES TANULÓNK
Iskolánk alapítványa az elmúlt tanévtől kezdve minden ballagáson odaítéli a Juhász Imre „Jó tanuló,
jó sportoló” emlékérmet. A korábbi kiváló testnevelőnkről, Pro Urbe díjas edzőnkről elnevezett díszes kitüntetést olyan tanuló érdemelheti ki, aki mind a tanulásban, mind pedig a sportban élen jár és
példát mutat iskolánk közösségének.
Ebben a tanévben a hat éves kora óta a Mátészalkai MTK-ban futballozó, jelenleg U19-es csapatkapitány, Rácz Zsolt 12.e osztályos tanuló lett a díjazott, aki négy éven keresztül 4,50 fölötti tanulmányi átlagot produkált, így méltán érdemelte ki a díjat.
Szintén a ballagáson vehették át a Mátészalkai MTK végzős sportolói a serlegeket, az évkönyveket
és az emléklapokat, ezúttal négy végzős sportolója van az egyesületnek: Veres Sándor (12.b),
Kosztyu Márk György (12.e), Rácz Zsolt (12.e.) – labdarúgás, Gorzó Máté (12.e) – karate.

12 csapat részvételével kitűnő szervezésű és lebonyolítású országos döntőn vehetett részt iskolánk futsal csapata Nyírbátorban.
25-én csütörtökön a csoportmérkőzések zajlottak, 26-án pénteken a helyosztó
mérkőzésen a 11. helyet sikerült megszereznünk. A szeptemberben induló futsal
bajnokság 136 csapata közül érték el a diákok ezt a kiváló eredményt.
A csapat tagjai: Zséder Balázs, Demeter Máté (12.c), Vas Richárd, Bégány Martin, Lakatos Attila, Noviczki István, Kovács Norbert (12.e), Puskás Gábor, Lengyel Szilárd (10.b).
A csapat első számú kapusa Takács Tibor (12.e) sajnos sérülés miatt nem tudott eljönni, Dienes Szabolcs (12.e) a védelem
oszlopos tagja családi okok miatt hiányzott. Felkészítőjük Nagy Attila testnevelő. Gratulálunk és hasonló sikereket kívánunk!

Iskolánkban tavasszal ismét megrendezték testnevelőink az
atlétika versenyt. Az eredmények a következők:
V. korcsoportban
60 m-es síkfutás lányok:
Láng Elizabet (10.d) 9,0 s,
Szőke Eszter (9.e) 9,1 s,
Bíró Eszter (9.e) 9,2 s, fiúk:
Erdős Alex (9.e) 7,7 s, Ötvös Szabolcs (9.c) 7,72 s,
Pályi Szebasztián (9.d) 7,73
s
2000 m síkfutás lányok:
Bíró Eszter (9.e) 9,26 min,
Szabó Krisztina (9.e) 9,54
min, Vári Vivien (10.e) 10,39 min, fiúk: Lázár Adrián (10.e)
7,22 min, Lakatos Krisztián (10.e) 7,3 min, Matolcsi Patrik
7,35 min
Kislabdahajítás lányok: Imre Lilla (10.e) 39 m, Szabó
Krisztina (9.e) 37m, Láng Elizabet (10.d) 34 m, fiúk: Rácz
József (9.c) 74 m, Tóth Roland (10.b) 59 m, Laskai Rajmund
(10.e) 59 m, Pályi Szebasztián (9.d) 55 m, Szilágyi Marcell
(10.e) 55 m
Távolugrás: lányok: Tóth Nikoletta (10.d) 3,85 m, 2. Gál
Panna (9.e) 3,5 m, Szabó Krisztina (9.e) 3,5 m, Szabó Kitti
(9.e) 3,25 m, fiúk: Pályi Szebasztián (9.d) 4,90 m, Sipos Pat-

rik 4,70 m Ábri Dániel
(9.e) 4,70 m, Huszti Péter
(9.c) 4,60 m, Nagy Tamás (9.e) 4,60 m
VI. korcsoportban
60 m-es síkfutás lányok:
Pásztor Henrietta (11.f)
9,4 s, Molnár Vivien
(9.d) 9,66 s, fiúk: Kiss
Richárd (11.e) 7,3 s, Lakatos Erik (11.e) 7,67s,
Kiss István (11.e) 7,7 s
2000 m-es síkfutás lányok: ( nem volt versenyző), fiúk: Lakatos
Erik (11.e)7,10 min, Kiss Richárd (11.e)7,35 min, Kiss István (11.e)7,35 min
Kislabdahajítás lányok: Pásztor Henrietta (11.f) 32 m, 2.
Olman Eszter (11.f) 31 m, fiúk: Kiss Richárd 61 m, Balogh
László (11.e) 56 m, Keresztesi Bence (11.e) 46 m, Puskás
Attila (11.e) 46 m, Csürök László (11.e) 46 m
Távolugrás lányok: Szabó Petr a 3,85 m, Pásztor Henr ietta 3,8 m, Izsó Erzsébet (12.f) 3,7 m
fiúk: Gergely Máté 5,20 m, Kiss Richárd (11.e) 5,05 m, Angyal Botond (11.e) 4,83 m.
Az eredményekhez gratulálunk! Köszönjük a testnevelő tanárok felkészítő és lebonyolító munkáját!
A sportcikkeket írta: Turányi Barbara 10.d
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