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A tartalomból: 
-Immár nyolcadik 
alkalommal ren-
dezték meg Tatán 
az Országos Far-
sang Kupát, ahol 
iskolánk tanulói a 
dobogón végeztek. 

- I. helyezést értek 
el: Jóri Anikó és 
Dobos Adrienn 
1/13.c, Szabó Ist-
ván Ádám 3/13.pc 
és Teleki Ferenc 
3/15.c osztályos 
tanulók. 

—II. helyezést ér-
tek el: Mihócsa 
Csaba és Halasi 
László 1/13.c, Ke-
rekes András és 
Z a t y k ó  A n e t t 

2/12.pc, valamint 
Árva Tóth Viktor és 
N a g y  B a l á z s 
2/12.pc osztályos 
tanulók. Felkészí-
tőjük: Turi Tibor 
tanár úr. 

- III. helyen végzett 

Barany i  Jác in t 
3/13.pc osztályos 
tanuló. Felkészítője: 
Tóth Ferencné.   

Ugyancsak III. he-
lyen végzett Szabó 
Tamás 3/13.pc osztá-
lyos tanuló, felkészí-
tője: Tóth Krisztina. 

Országos Farsang Kupa Tatán 

2010. MÁRCIUS 

Nőnapi köszöntő 
Antóni Sándor:  

Nőnapi Köszöntő (részlet) 

 

Nőnap alkalmából  szere-

tettel köszöntünk titeket, 

Kik az élet viharában is 

velünk vagytok szüntelen. 

Talán nem is tudjuk 

mindezt megköszönni, 

De szívből tudunk  

mindezért szeretni. 

Köszönet és hála nektek 

mindenért,  

A jó Isten áldása szálljon 

rátok mindezért. 

Életünkben göröngyös  

út is vezet, velünk vagytok 

akkor is és nyújtotok kezet. 

Szeretettel és hálával  

tartozunk néktek, 

Kik az életünket, szebbé és 

boldogabbá tettétek. 

Mellettünk vagytok egy 

életen át, 

Hűségünket, szeretetünket, 

nyújtjuk cserébe érte át. 

 

Boldog nőnapot kívánunk! 

A versenyzők és felkészítő tanáraik 

-Március 8-a  nem-
zetközi nőnap. Ezen 
a napon köszöntünk 
minden kedves női 
olvasót egy rövidke 
verssel. 
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-Március 5-én az Utazás 
&Turizmus fakultáció 55 diákja há-
rom tanárnő kíséretével szakmai ki-
rándulásra utazott Budapestre, az Uta-

zás Kiállí-
tás 2010 
Nemzetkö-
zi idegen-
forgalmi 
kiállításra 
(és az az-
zal egy 
időben 
tartott to-
vábbi hat 
kiállításra). 

A 
Hungexpo Budapesti Vásárközpont 
hat óriás pavilonjában a belföldi kiál-
lítók mellett külföldi cégek is bemu-
tatkoztak. Mivel a Fesztiválok Éve 
2010, ezért az Utazás kiállítás is en-
nek jegyében telt, ahol zenés-táncos 
programokkal szórakoztatták a kiállí-
tók a közönséget. 
Minden látogató kedvére válogathatott 
a nemzetek és ajánlataik színes 
kavalkádjából. Ebben az évben 

Törökország élvezett kitüntetett fi-
gyelmet, hiszen díszvendégként 
képviseltette magát az Utazás 
Kiállításon. Hazánk feltárt kincseit 
vonultatta fel a szépszámú hazai 
vendéglátó, Pécs városa pedig 
„Európa kultúrális fővárosa”-ként 
kiemelt helyet foglalt el a kiállítók 
között.  
A belföldi turizmus keretében hazánk 
9 régióját tekinthettük meg, a régió-
kon belül pedig az egyes városok tu-
risztikai kínálatát. Az utazási irodák 
kedvezményekkel, akciókkal csábítot-
ták a látogatókat.  
Még alaposabban megismerhettük 
hazánk vízi turizmusát, sportturizmu-
sát, betekinthettünk a falusi turizmus 
rejtelmeibe.  
Az Európai Leader Expon a hazai 
tájak nemzeti értékeit, hagyományait 
és termékeit sorakoztatták fel a kiállí-
tók. A Karavánszalon kiállítás egy 
lakókocsi- és lakóautó kiállítás, Buda-
pest Boat Show pedig a hajózáshoz 
kapcsolódó termékek, a  magyarorszá-
gi chartercégek, hajóépítők, turisztikai 
szolgáltatók, alkatrészgyártók, és vi-

szonteladók, ruházat gyártók és for-
galmazók bemutatója volt.  
A Golf  Expon a golffal kapcsolatos 
szolgáltatásokat, a golfcikkeket gyártó 
cégeket és a magyar golfpályákat is 
megismerhettük. De volt Nemzetközi 
Ékszer, Drágakő, Óra Szakkiállítás és 
Vásár is. A Bringa Expon elektromos 
kerékpárokat lehetett díjmentesen 
kipróbálni. Nagyon jól éreztünk ma-
gunkat, bár kicsit elfáradtunk, de ren-
geteg prospektussal, ajándékkal 
(tollakkal, kitűzökkel, csészékkel) tér-
tünk haza, Nagykőrösre. 
 

Móricz Éva és Biliczki Beáta 11.f osztályos tanulók 

összemérhette ügyességét, erőssé-
gét a másik osztállyal. A verseny 
kezdetén kedves testnevelő tanára-
ink saját produkcióikkal színesítet-
ték az eseményt. Majd következtek 
az osztályok: talajgyakorlat, szek-
rényugrás, gyakorlatok bemutatása 
gerendán. A fiúk versenyében a 
legjobbnak a 13.d osztályosok bi-
zonyultak, akik már többször áll-
tak országos dobogón is. Majd a 
9.d, 12.d osztály tanulói következ-
tek. A lányoknál első helyen a 10.a 
osztály (2.csapata) végzett, máso-
dik lett a 9.a és a 11.a osztály,  és 
3. helyen a 10.b osztály versenyzői 
végeztek.   

Bedő László 10.pc1 oszt. 

-Március 9-én rendezte meg a 
testnevelés munkaközösség a házi 
tornaversenyt, melynek eredmé-
nyeképpen iskolánk valamennyi 
osztálya fiú és leány kategóriában 

Házi tornaverseny 

Utazás Kiállítás 2010 
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A Hortobágyot népszerűsítő stand 

Kecskemétet népszerűsítő pavilon 

Kitaibel Pál  
biológia verseny 

Verseny előtt leány csapatok 

- Március 10-én került megren-
dezésre Érden a Kitaibel Pál 
biológia verseny, ahol Jónás 
Erika 10. c osztályos tanuló II. 
helyezést, Szűcs Bernadett 9.c 
osztályos tanuló pedig III. he-
lyezést ért el. Felkészítőjük: Bá-
tor Mária tanárnő volt. 

Implom József   
    helyesírási verseny 

-Február 26-án a helyesírás verse-
nyen Langó Sándor I. helyezett lett. 
Felkészítője: Dr. Novákné dr. 
Plesovszki Zsuzsanna tanárnő volt. 

Az elért eredményekhez gratulálunk! 



-Az idei tanévben március 12-én em-
lékeztünk meg az 1848/49-es forrada-
lom és szabadságharc eseményeiről. 
Az ünnepi műsor közel 40 percre si-
keredett, hiszen nemcsak verses ösz-
szeállítást, de eseménytörténetet is 
hallhattak a megjelentek. Az előadást, 
melyet iskolánk tanulólétszáma miatt 
kétszer adtak elő, prezentációval is 

színesítették diákjaink.  

Történelemből Kecskés Dániel 
(10.pc2) II. helyezést, Szécsény Gábor 
(10.pc2) III. helyezést ért el. Felkészí-
tőjük: Gombai Bernadett. 
Számítástechnikából Kókai Norbert 
(10.mg) III. helyezett, Tóth Tímea 
(10.mg) IV. helyezett lett. Felkészítő-
ik: Pomozi Péter és Mészáros Etele.  
Matematikából Angyal Armand 

-A szakiskolások közismereti ta-
nulmányi versenyét Dabason ren-
dezték meg, ahol az iskolai fordu-
lón továbbjutott tanulók képvisel-
ték iskolánkat.  
Magyar irodalom és helyesírás téma-
körében Kiss Katalin 10.pc2 osztályos 
tanuló II. helyezést ért el. Felkészítő-
je: Lebbenszki Józsefné tanárnő.  

(10.pc1) V. helyezést ért el. Felké-
szítője: Bojtos Klára. 
Az országos versenyre a regionális 
forduló II. helyezettjei képviselik 
iskolánkat, így Kiss Katalin magyar-
ból és Kecskés Dániel történelemből 
jutott be az országos döntőbe. 

Gratulálunk! 

Szakma Kiváló  

Tanulója Verseny 
Március 15-ei 
megemlékezés 

-Március végén a megyei kézi-
labda diákolimpián leány csa-
patunk II. helyezést ért el. 

A csapat tagjai voltak: 
♦ Pusztai Beáta 10.a 
♦ Kecskeméti Lilla 10.a 
♦ Márton Anikó 10.a 
♦ Fülöp Borbála 10.a 
♦ Csikós Zsuzsanna 10.a 
♦ Karikó Krisztina 10.a 
♦ Kustár Réka 10.a 

♦ Deák Éva 10.c 
♦  Grósz Adél Ella 10.c 
♦  Nyíri Nóra 10.c 
♦  Sutus Mónika 10.c 
♦  Sztakó Márta 10.f 
♦  Pécsi Alexandra 10.b 
♦  Ruzsányi Fanni 10.b  
♦  Ivády Ágnes 12.a 
♦  Fekete Pálma 12.a 
♦  Bálint Beatrix 12.a 
♦  Zoboki Henrietta 12.a osztá-

lyos tanulók.  

- Március 23-26. között Szabadkígyó-
son rendezték meg a Szakma Kiváló 
Tanulója Versenyt, ahol iskolánk 2 
tanulója vett részt. Baranyi Jácint 
3/13.pc osztályos tanuló XXII. helye-
zést, Szabó Tamás 3/13.pc osztályos 
tanuló XXV. helyezést ért el. Felké-
szítőik: Tóth Gáborné, Tóth Ferencné, 
és Tóth Krisztina tanárnők voltak. Az 
elért eredményeik után szakmunkás 
bizonyítványt kaptak.         Gratulálunk! 
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Igazlátó nap 

Az ünnepi műsor szereplői 

-Március 23-án délután került sor 
iskolánkban az ,,Igazlátó napra”, 
melynek során a diákok tehették fel 
kérdéseiket az iskolavezetőség tagjai-
nak. A kérdéseket a DÖK előtt kihe-
lyezett ládába be lehetett dobni már 
egy héttel az esemény megrendezése 
előtt. Minden osztály 2-3 fővel képvi-
seltette magát. A feltett kérdésekre az 
iskolavezetőség válaszolt.  

Minden osztály képviseltette magát 

Megyei kézilabda diákolimpia 

-Március 11-én Cegléden két 
tanuló képviselte iskolánkat a 
Szép magyar beszéd versenyen. 
Szolcsánszki Vanda 9.a osztá-
lyos tanuló X. helyen végzett. Fel-
készítője: Nagy Attiláné tanárnő 
volt. Kovács Nikolett 10.c osztá-
lyos tanuló XIII. helyezett lett. 
Felkészítője: Dr. Novákné dr. 
Plesovszki Zsuzsanna tanárnő. 

Szép magyar beszéd 
verseny 

Szakmai Előkészítő 
Tárgyak Versenye 

-A SZETV-en közgazdasági és 
marketing alapismeretek tan-
tárgyból Nagy Annamária 13.a 
osztályos tanuló országos XI. 
helyezést ért el. Felkészítői: 
Alföldiné Arnold Judit tanárnő 
és Banai Viktor tanár úr. 

Szakiskolások Közismereti Tanulmányi Versenye 



♦ Környezetvédelem témakörben 
Kircsi Gábor és Juhász Csaba 
1/13.b, Mészáros Klaudia 12.b, 
Raffael Zsolt 11.b és Katona 
Zsanett 10.b osztályos tanulók II. 
helyezést értek el.  

Felkészítőik: Sebestyén Gábor 
tanár úr, Mészárosné Szűcs Éva és 
Fritschekné Kosik Erika tanárnők. 

♦Virágkötő versenyen Marozsi 
Ádám 2/12 pc osztályos tanuló 
II. helyezést ért el.  

Felkészítője: Horváth Jánosné 
tanárnő. 

-Az idei tanévben is lezajlottak a 
TISZK versenyek, melyeken a 
következő eredmények születtek: 

♦ Környezetvédelem témakör-
ben Dezső Erika 1/13.bm Pa-
lotai Gergő 12.b, Várhalmi 
Réka 12.b, és Módra Viktória 
10. b osztályos tanulók I. he-
lyezést értek el.  

Felkészítőik: Sebestyén Gábor 
tanár úr, Mészárosné Szűcs Éva 
és Fritschekné Kosik Erika ta-
nárnők. 

♦Pék versenyen Aipli Ivett 
(3/15.c) I. helyen, Teleki Fe-
renc (3/15.c) II. helyen, és 
Wéber Krisztina (3/15.c) III. 
helyen végzett.  

Felkészítőjük: Turi Tibor tanár úr. 

♦Cukrász versenyen Király 
Bettina 2/12.pc osztályos ta-
nuló II. helyezett lett. 

Felkészítője: Tóth Ferencné 
tanárnő. 
 

Gratulálunk! 

TISZK versenyek 

A legügyesebb kollégista vetélkedő 
-A kollégium márciusban rendezte meg a ,,Legügyesebb kollégista” vetélkedőt, melynek során sport-
tal kapcsolatos ügyességi feladatokat kellett megoldaniuk a versenyzőknek. Volt kerékpáros 
szalomozás, medicin labdával ugrálás, zsákban futás és még sok érdekes feladat. A kollégisták szin-
tenként versenyeztek egymással. A legügyesebbek érmet és oklevelet kaptak. 

Nagypályás labdarúgás 
-A megyei diákolimpián nagypályás lab-
darúgásban iskolánk fiú csapata III. he-
lyen végzett. 
A csapat tagjai voltak:  
♦ Balogh Roland 9.b, 
♦ Demeter Miklós 10.b,       
♦ Éberhard Roland 10.d,  
♦ Regula-Recte-Mikula Levente   
♦ Kanyó Dávid 10.d,  
♦ Kármán Szabolcs 10.d, 
♦ Kátai Gábor 10.d, 

Az iskolaújságot szerkesztették: Gregus Mária és 
Deák Éva 10.c, Bedő László 10.pc1, Szolcsánszki 
Vanda és Zsemler Tibor 9.a osztályos tanulók vala 

mint Gombai Bernadett tanárnő. 2010. június 15. 

♦ Németh Zoltán 10.d,  
♦ Nagy Antal  9.d,  
♦ Rékasi Krisztián 10.d,  
♦ Terjéki Zoltán 11.d,   
♦ Toricska Rajmund 11.b 
♦ Veszprémi Dénes 9.d osztályos tanulók. 

 Felkészítő: Tóth Imre tanár úr. 


