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HÍRMONDÓ 

Hollandiai gyakorlat 

Az iskolámban tanuló diákok örömére évente 36 diáknak lehetősége adódik hat fős csapatokban, 

hat hetes hollandiai gyakorlaton való részvételre. Az ide kikerülő diákok megízlelhetik az önálló életet, új 

kultúrával és környezettel ismerkedhetnek meg és nem utolsó sorban idegen nyelvi ismereteiket is 

bővíthetik. Továbbá lehetőségük nyílik új kertészeti ismeretek elsajátítására.  

Én öt társammal az előző tanév végén 2015. május 07. és június 19. között vettem részt egy izgalmas, 

újdonságokkal teli, kimerítő hat hetes gyakorlaton. A kiutazásomat feszült készülődés előzte meg. Sokat 

meséltek diáktársaim a külföldi gyakorlatról, így kicsit félve attól, hogy itt hagyom szüleimet és jobban tartva attól, 

hogy egy számomra idegen országban kell boldogulnom hat héten keresztül felszálltam a május 7-én reggel az 

iskola elől induló kilenc fős mikrobuszra. Két napos, 1700 km-es utazást követően megérkeztünk Hollandiába, 

Oene-be egy barátságos kis ikerházba, ahol gyakorlatunk alatt éltünk. Az első munkanap izgalmasan telt. Bár 

félve indultam el reggel, de napközben megbizonyosodtam arról, hogy „jó lesz ez”. Egy hónap elteltével már nem 

vágytam annyira haza, leküzdöttem a honvágyamat. Kettős érzelemmel indultam neki az utolsó hétnek. Vágytam 

haza, de még maradtam is volna. Június 17-én érkezett meg a busz és hozta a váltás csapatot. 18-án reggel 

indultunk haza. Ekkor már alig vártam, hogy átöleljem családtagjaimat és átadhassam magam a megérdemelt 

nyári pihenésnek. 

Így visszagondolva összességében jó volt ez a gyakorlat, sokat profitáltam belőle ezért örömmel várom 

a lehetőséget, hogy máskor is részt vehessek rajta. 

 

Kenyeres Petra 

                  11/A 

Versenyben 

A Debreceni Egyetem Mezőgazdaság- Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar több 

fordulós szakmai versenyt hirdetett középiskolai tanulók számára. Antal Józsefné tanárnőnek 

köszönhetően a mi iskolánk is képviseltette magát a rangos versenyen. 

     Nagy József tanár úr bíztatására iskolánkból három fős csapattal neveztünk be a megmérettetésre. 

A csapat tagjai: Kenyeres Petra, Szeles Csaba, és én, Biró Petronella voltunk. Felkészítő tanárunk Ági néni volt, 

aki kitartó, megnyerő személyiségével jól motivált minket egész idő alatt, amíg a verseny zajlott. Az írásbeli 
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forduló akadályait sikeresen vettük és jóleső meglepődést éreztünk a csapatommal, amikor kiderült, hogy az 

utolsó fordulóra is simán bejutottunk, amelyet november 20-án a Debreceni Agrártudományi Egyetemen 

rendeztek meg. A verseny 10:00-kor kezdődött és 24 csapat vett részt az eseményen. Minden csapat három fős 

volt. A feladatokban szerepelt Növényélettan, Kémia, Állatélettan, Biológia. Kémiából nem produkáltunk valami 

mesésen, de az állatélettant maximálisan megoldottuk, ami sokat lendített a helyzetünkön. Délután két órakor 

került sor az eredményhirdetésre, melyet izgatottan vártunk. Végül a 24 csapatból sikerült a 10. helyezést 

elérnünk. A csapatunkkal és a tanárainkkal ennek is tiszta szívből örültünk, mert nagy megmérettetésen vagyunk 

túl. Jó érzés, hogy senki nem távozott üres kézzel. Jutalmunk egy - egy oklevél, póló, és egy-egy 5000 Ft értékű 

könyvutalvány volt.  

    Sokat tanultam ebből a versenyből! Mindenkit csak bíztatni tudok, hogy minél többen vegyetek részt 

ilyen és ehhez hasonló versenyeken, mert versenyezni jó! 

 

Biró Petronella  

11/A 

Holland est 

2015. októberében újra iskolánkban jártak a holland testvériskolánk diákjai és tanárai. A 

hagyományoknak megfelelően idén is megrendeztük a jó hangulatú, kötetlen Magyar, illetve Holland 

estet.  

Én azon szerencsések közé tartozom, aki a Holland estre ellátogatott, amelyen egész sok érdeklődő 

volt. Új ízeket kóstolhattunk meg és a hollandok sajátos szokásaikat is megismerhettük. Az est első felében a 

prezentációé volt a főszerep. Bemutatták a hollandok az iskolájukat és betekintést nyertünk abba is, hogy ott 

hogyan folynak a tanórák, illetve a gyakorlatok. Az est második részében, mint azt már megszokhattuk új ízeket 

kóstolhattunk, hiszen hoztak nekünk a nemzeti finomságaikból némi ízelítőt. Később pedig ihattunk az egyik 

legősibb kávéjukből, a Douwe Egbertrs-ből is. Elmondták, hogy az ő életükben milyen nagy szerepet játszik a 

kávé készítése, valamint bemutatták rendkívül humoros formában ezt a mindennapi rituálét. Megtanultuk örökre, 

hogy a kávézásnak meg kell adni a módját, mert csakis az igazi Stanley érzés adhatja vissza enneka  

tevékenységnek a hangulatát. 

Nekem személy szerint nagyon tetszett ez az este. Különleges és érdekes volt. Mindenkinek ajánlom 

jövőre, hogy jöjjön el és ismerje meg a holland szokásokat, kultúrát!. 

 

Fedor Fruzsina  

11/A 
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A FÉLÉV ESEMÉNYEI KÉPEKBEN 
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MESESAROK 

Meseország 

    Egyszer volt, hol nem volt, még az Óperenciás tengeren is túl, volt egyszer egy Meseország. 

Ebben a híres-neves Meseországban igazi sztárok éltek. Ez már csak azért is bizonyos, mert manapság 

is minden ember kisded korától kezdve jól ismeri őket! Az én történetemet is ők ihlették! 

Verőfényes tavaszi nap volt. A virágok illatoztak és madarak füttye hallatszott az erdő minden 

kis szegletében, amikor épp nagymamámhoz tartottam egy kosár almával, amiről még akkor nem is 

sejtettem, hogy...  

Sétáltam, sétáltam egyszercsak elém ugrott az egyik vaskos bokorból egy lógó fülű nyuszi, s 

ezt kiáltotta élces hangon: 

-Hová, hová Piroska? 

-Nagymamámhoz sietek a mézeskalácsházába. Tudjátok, minden nap meglátogatom! 

-Elkísérhetünk? 

-Miért ne? 

S ekkor a bokrok közül egy egész medvesereg cammogott ki, hogy elkísérjenek utamon.  

Sajnos azonban ezt a beszélgetést a farkas, aki a gonosz boszorkánynak volt hű szolgája, 

tisztán hallotta. Szaladt is, hogy elújságolja a hírt gazdájának, aki éppen egészségügyi sétát tett az 

erdő mélyén. 

-Kedves gazdám! Képzeld csak el, mit hallottam, amíg délután az erdőben bogyót 

gyűjtögettem… - mondta loholva a gonosz ordas farkas. 

-Mit? Mondd már te haszontalan! 

-A szépséges lány, a nyuszi és a medvesereg a mézeskalácsházban élő nagymamához 

tartanak… 

-No, akkor mit sertepertélsz még mindig itt? Siessünk oda! Meg kell előznünk őket! 

Már több órája gyalogoltak seprű híján, amikor egy nagyot jajgatott a boszorkány. 

-Jajjj! Ez a fránya cipő, hogy feltörte a sarkam, pedig nézd, nem is akármilyen, hanem Puma 

márkájú! 

-Ne nyavajogj boszi! Látod ezt? Az enyém Adidas. Ez igenis minőség! 

-Nézd, ott szalad valaki az úton! 

-Hol? Hol?  

-Ott ni, te vakegér! 

-Aha, már látom. 

S hirtelen elsuhant mellettünk Juliska, aki Petronella szomszédja. 

-Ha keres a szörny, mondjátok azt, hogy nem láttatok. 

Közben megérkezik a szörny.  

-Nem láttátok erre futni Juliskát? 

-Te ki vagy? Egy szörny? 

-Nem látod, hogy boszorkány vagyok?! 
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-Öö… Arra ment.  

-Na gyere farkas, folytassuk utunkat a mézeskalácsház felé! Nem maradhatunk le! 

S ekkor siettükben felcsillant előttünk a mézeskalácsház cukormázas fénye. Pechükre a 

nagymamát hiába keresgélték, nem volt odahaza. A boszorkány varázsgömbjébe tekintve látta, hogy 

nagyi éppen a TESCO-ban vásárolgat. Gondolták lustábbak ők annál, mintsemhogy egy ilyen hosszú 

utat megtegyenek, inkább megvárják a nagymamit kényelmesen. Potyaleső kedvvel nézegették addig 

a hűtőszekrény tartalmát, de nem sok jót találtak maguknak, hiszen nagyika vega volt. Elszenderedtek 

a hóhányók a nagymama kényelmes, dunyhás ágyikójában, majd felébredve látták, hogy a nagymami 

otthonában tüsténkedik. Éppen a ránctalanító krémeket pakolgatta ki csörgő nejlonszatyrából 

mézanyó, amikor ráijesztett a boszorkány és a farkas. – Mi sem természetesebb, hogy elmaszkírozva. 

-Túl korán jöttél kis unokám, még nem vártalak! Máskor később érsz ide. 

A boszorkány azonban már réges-régen kieszelt egy cselt... 

-Gyere mama, látom kifárasztott a vásárlás, feküdj le a szobádban! 

-Igazad van kicsikém, megyek és lefekszem. 

A nagymamám bement a szobába, a boszorkány pedig kulccsal rázárta az ajtót. Ekkor 

megszólalt a farkas: 

-Gyere boszi a nappaliba, most kezdődik a Dundi Valentina. 

Én, a nyuszi és a hét medve az édes kis házhoz értünk.  

-Nézzétek, a házban mécsvilág! 

-Az ajtó tárva! 

-A kémény füstöl! 

-Ki lehet bent? 

-Tán egy manó? 

-Vagy egy lidérc? 

-Tán egy sárkány! 

-Én mondom ez szörnyű rosszat jelent! Éreztem egész nap a csontjaimban. 

-Nagy ég; bizony ez rossz jel! 

-Mit tegyünk?  

-Lopózzunk oda! 

-Igen! Halkan lépegetve gyerünk oda! Kövessetek! – Mondta a nyuszi. 

Csst! 

Csst! 

Csst! 

A reccsenésre megjelenik az ajtóban a boszorkány, puskával a kezében. 

- Befelé mindenki, mert lő a mamám! 

A medvék, én és a nyuszi bevonultunk a házba és a boszorkány minket is bezárt. Kuka eközben 

elbújt egy terebélyes bokor mögé. A boszorkány észrevette a kosárban lévő szebbnél szebb piros 

almákat és a farkasokkal együtt falatozni kezdtek a különleges lakomából.  

-Csodálatos, gyönyörű almák, látod farkas? 
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-Valóban nagyon szépek és kívánatosak! 

-Gyere, lakomázzunk ebből a különleges finomságból! 

A harmadik harapás után azonban mindketten heves köhögésbe kezdtek azután pedig hirtelen 

csend lett… 

Megijedtünk a hirtelen csendtől, s ordítozni kezdtünk. 

-Segítség! Segítség! 

-Siess, Kuka hozz segítséget! 

Kuka sietett, hogy segítséget hozzon, és ekkor Ludas Matyiba és társaiba; vagyis a vadászba, 

Hófehérkébe és Jancsiba botlott. 

-Te ki vagy?  

-Hát nem ismeritek meg? Ő Kuka. Születésétől kezdve nem tud beszélni, de soha nem is 

próbált. – mondta Hófehérke.  

Vajon mit kereshet itt? 

-Rémültnek tűnik az orcája, és a kezével integet. Biztosan azt akarja, hogy kövessük! 

-Menjünk! 

-De hova? 

-Kuka mutatja az utat! Ne értetlenkedj már Jancsi! – Persze Hófehérke nem sejtette, hogy 

Jancsi tudatalattija diktálja neki, maradjon minél távolabb attól a bizonyos mézeskalácsháztól. 

Mikor Kuka és a felmentősereg a házhoz értek, megdöbbenve vették észre a földön fekvő 

halottakat. Majd a házhoz siettek és kiengedték a bajba jutottat. 

-Kik ezek és mi történt itt? 

    Elmeséltem hogyan jutottunk bajba, milyen zavaros napunk volt... S mivel a történet vége 

happy end lett, - mint azt már megszokhattuk - hogy megünnepeljük, megettük a mézeskalácsház felét, 

a többit pedig otthagytuk az utókornak emlékbe. Azóta is velünk van tele minden valamirevaló 

meséskönyv! 

Biró Petronella 

11/A 

 

Pegazuspróba 

Egyszer volt, hol nem volt, az Óperenciás tengeren is túl ahol a kurta farkú malac túr éldegélt 

három egyszarvú. Mindig is nagyon vágytak arra, hogy pegazusként tekintsen rájuk az egész világ, 

mivel a szüleik, akik már sajnálatos módon elhunytak nagyon kiváló és elismert pegazusok voltak.  

   Tudták, hogy az egész világ elvárja tőlük hogy olyanok legyenek, mint a felmenőik voltak, de erre 

nem sok esély volt mivel ahhoz, hogy valaki pegazussá váljon, próbákat kell teljesíteni.  Ám nagyon 

esetlenek és félénkek voltak a próbákhoz, aztán az egyik nap minden megváltozott… Elhatározták, 

hogy eddigi, kissé szerencsétlen sanyarú sorsukat szerencsére váltják! Nem mehet ez így tovább nem 

tudnak kimenni az utcára anélkül, hogy valaki, meg ne szólná őket. Hónapokon keresztül edzették 
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magukat testileg és lelkileg egyaránt, de főleg lelkileg. Majd elmentek egy hosszú útra a pegazus 

tanács elé, hogy kérelmet nyújtsanak be azért, hogy a próbákat kiállhassák. A tanács tagjai a fejüket 

rázták, de a szülőkre való tekintettel beleegyeztek. Azonban volt két szigorú feltételük: az egyik, hogy 

meg kell hirdetni és nem csak a próbákat kell kiállni, hanem meg kell az ellenfelekkel is küzdeni a 

próbák során. A másik pedig az volt, hogy ha nem sikerül, akárcsak az egyiküknek, akkor mind a 

hárman száműzve lesznek az országból. Mind a hárman elfogadták a feltételeket és már nagyon várták 

a megmérettetést. Pár nappal később megrendezésre kerültek a próbák, az ország minden részéről 

érkeztek jobbnál jobb, erősebb és daliásabb egyszarvúak. Három próbát kell kiállni. Az első egy bajba 

került életet kell megmenteni a kínhaláltól. Az első feladat sikerült mindenkinek ezért a pontozók 

fognak dönteni majd a próbák végén.  

A másik próba a gyorsaság volt és az, hogy mindeközben mennyire szennyezik, vagy éppen védik a 

környezetet, a három egyszarvú egyáltalán nem szennyezte a környezetet és törekedtek a 

környezetvédelemre.  

A harmadik próba az erőn alapult. Egy természeti katasztrófát kellett megakadályozni, ezzel már 

meggyült a baja a legkisebb egyszarvúnak mivel még gyengécske volt, de úgy gondolták, hogy 

hárman meg tudják akadályozni. A többi versenyző felháborodott és a tanácshoz fordultak, de a tanács 

meg sem hallgatta őket, hiszen nem volt tiltva az, hogy segítsék egymást. Így a tanács megtartotta az 

ünnepélyes pegazussá avatást.  

   Miután hazatértek mindenki nagy örömmel fogadta őket. Azóta is boldog pegazusként mentik meg 

az országot és a világot, ha csak meg nem haltak. 

Molnár Orsolya 

11/A 
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BÜSZKESÉGEINK 

 Október 12. Városi mezei futás: Az iskolánkból 10 fő indult, akiknek 3400 m-es 

távot kellett teljesíteniük. Közülük a legjobb eredményt PAPP GÁBOR 10.C 

osztályos tanuló érte el, aki az ugyancsak népes mezőnyben a 9. helyen 

végzett, míg NYÍRI LÁSZLÓ 10.B osztályos tanuló 18. helyezési pontszámmal 

szintén a mezőny elején futott be. A középmezőnyben végeztek és ezért 

dicséretet érdemelnek: KOTOLICS PÉTER, FEKETE ISTVÁN ÉS KALAPOS DÁVID 

10.B osztályos tanulók. GRATULÁLUNK! 

 

 Október 16. Sportlövészet Diákolimpia megyei döntő: Iskolánk 8 fővel 

képviseltette magát. 

A pisztolyos fiúk 20 lövéses versenyszámában ÁDÁM TIBOR 11.B-s társatok ezüstérmes, 

míg BENKŐ DOMINIK 10.B –s tanuló bronzérmet szerzett. Ez a csapatunk PAPP ÁKOS 

11.B-s tanulóval kiegészülve csapatban aranyérmet nyert. 

A pisztolyos lányok közül JAKSI NIKOLETTA a 10.A –ból a dobogó legfelső fokára, míg 

osztálytársa VAS VIVIEN eggyel lejjebb állhatott, arany illetve ezüst érmet szereztek. 

A puskás fiúk csapatban ezüst érmesek lettek:ÁDÁM TIBOR, LAKATOS ERIK, PAPP 

ÁKOS összeállításban. Mindhárman a 11.B osztály tanulói. 

A megyei diákolimpiákon 1-3 helyezést elérő tanulók igazgatói dicséretben 

részesülnek! 

 November 21-én került sor az Országos Diákolimpiára sportlövészetből, amit 

most először Nyíregyházán rendeztek meg, közel 350 tanuló részvételével.  

A megyei verseny dobogós helyezettjei: JAKSI NIKOLETTA, VASS VIVIEN, ÁDÁM 

TIBOR és BENKŐ DOMINIK nyerték el a jogot a részvételre. Talán a nagyfokú 

izgalomnak is köszönhető, hiszen életük első országos sportdöntőjén vettek részt, 

hogy teljesítményük nem szárnyalt az elképzelt módon. A legelőkelőbb 18. 

helyezést ÁDÁM TIBOR -  20 lövéses légpisztoly versenyszámban érte el. Az ÁDÁM 

TIBOR és BENKŐ DOMINIK által alkotott pisztolyos fiúk, kiegészülve egy Krúdys 

diákkal az országos diákolimpián 5. helyezést ért el. Nekik és a többi résztvevőnek, 

valamint felkészítő tanáruknak, Dr. Horváth Lászlónénak szívből gratulálunk! 

 

 November 13. Nemzetközi Labdarúgótorna NAGYKÁROLY – ROMÁNIA 

Iskolánk már hagyományosan indul ezen a versenyen. Az idei csapatot 
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RÓZSA ZOLTÁN, SOÓS BENCE, RÁDULY RÓBERT, SZEPESVÁRI PATRIK 10. A, 

NYÍRI LÁSZLÓ, BENKŐ DOMINIK, SZEMÁN SÁNDOR, 10.B,  

ÁDÁM TIBOR, FARAGÓ BENCE - 11.B 

CSEKE ATTILA, SZALONTAI DOMINIK 10.C 

CSONTOS ZOLTÁN 12.A 

osztályos tanulók alkották. 

Sikerült szép gólokat rúgnunk, de az idén többet kaptunk, így a 7. helyen 

végeztünk. A testnevelő tanárok szerint akkor várható majd jobb játék a 

csapattól, ha legalább hetente egy alkalommal az iskolában is együtt 

edzetek majd. Hisz hiába áll kiváló egyéni teljesítményű játékosokból a 

csoport, ha az összeszokott munka hiányzik. Egy csoportot ez magasabb 

szintre emel, amit már CSAPATNAK hívnak. 

Úgyhogy srácok hajrá, vegyetek részt az edzéseken! Kedden 7-8. órában!  

 

 November 13-án vers és prózamondó versenyt rendeztek HIT, REMÉNY, 

SZERETET címmel középiskolás tanulók számára Nyíregyházán a Bencs Villában. 

Iskolánkat Kriston Máté, Kenyeres Petra, Hajzer Regina 11. A osztályos tanulók 

képviselték. Helyezést nem értek el, de szép szereplésükhöz nekik, és 

természetesen felkészítő tanáruknak, Tomori Tímea tanárnőnek is gratulálunk! 

 November 20-án került megrendezésre a Debreceni Egyetem 

Mezőgazdasági, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar által 

meghirdetett Ihrig Károly Tanulmányi Verseny. A 12. évfolyam részére kiírt 

verseny két fordulóból állt, egy írásbeli és egy szóbeli fordulóból. A versenyen 

24 csapat mérte össze a tudását több területen, pl. növénytan és 

növényélettan, kémia, állattan és állatélettan mezőgazdasági ismeretek, 

madártan versenyszámokban. Az iskolánkat a Bíró Petronella, Kenyeres Petra 

és Szeles Csaba 11. A osztályos tanulókból álló csapat képviselte. Diákjaink a 

10. helyen végeztek, amely a verseny nehézségi fokát tekintve dicséretesnek 

mondható. Felkészítő tanáruknak Antal Józsefné tanárnőnek is gratulálunk! 

 Három 3 fős csapat indult iskolánkból a „Parlagfű-mentesítés közös érdek!” 

elnevezésű középiskolák számára kiírt versenyen. Az „Esélyt az ifjúságnak 

Alapítvány” által szervezett verseny szóbeli fordulójára december 1-én 

délután került sor. Dr. Kovácsné Kenyeres Andrea tanárnő és csoportja Szabó 

Bence, Csikós Roland és Czirják Balázs a szívünket melengető első helyezést 

érték el a versenyen. Szeretettel gratulálunk iskolánk csapatainak és bíztatjuk 

őket a jövőben is hasonló versenyeken való részvételre! 

 

 A következő időszak eseményei: 
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Több szakmai verseny is kiírásra került, melyekre még lehet jelentkezni! 

 Iskolánk az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen állattenyésztő és 

állategészségügyi technikus szakmában indít versenyzőket. A jelentkezési 

határidő: dec.11! 

 Ezen kívül több országos szakmai emlékversenyt is rendeznek, amelyre 

különböző terjedelmű pályamunkákat kell beküldeni. A részletes 

versenykiírásokról és témákról érdeklődjetek szaktanáraitoknál, illetve Darkó 

András tanár úrnál. 

 

Ferdinánd Tibor 

Igazgató 

 

VIGYORKA 
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FEJTÖRŐ 

Sudoku: 

 
Keresd a különbségeket! 
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