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Élményekben gazdag félév 

A 2014/15. tanévben is rengeteg 

program színesítette iskolánk éle-

tét, amely lehetőséget adott diá-

koknak és felnőtteknek egyaránt a 

kikapcsolódásra, megmérettetések-

re. 

A tanévnyitó ünnepséget követően 

a minden esztendőben megtartott 

nemzeti ünnepeken kívül mulatsá-

gos versenyzésnek lehettünk szem-

lélői a verébavatón. Ferdinánd Ti-

bor Igazgató úr bevezette a rend-

szeres iskolai gyűléseket, melyek 

alkalmával intézményünk ügyeit 

közösen megvitatjuk. Több nyílt 

napot is szerveztünk. Ezek közül a 

Kemecsén rendezett  

horgászverseny alkalmával a Holland 

testvériskolánk képviselője is megje-

lent. Ugyanezen a héten a már hagyo-

mányosnak mondható „Holland est” 

is kedves program volt. A 

BUSZACSÁ-ban idén is megtartott 

beiskolázási kiállításon is részt vet-

tünk. Az arra érdemesek a fővárosba 

látogattak a Magyar Mezőgazdasági 

Múzeumba és az AgroMash Expóra. 

Karácsony közeledtével az adventi 

készülődés hónapja a szeretet és kö-

zösségépítés jegyében telt. Előadást 

hallottunk az advent lényegiségéről, 

adventi koszorúkat készítettünk, és a 

gyertyagyújtásokat is bensőséges 

hangulatban ültük meg. A félév zárá-

sát követően pedig serényen készül-

tünk az iskola alapítványi báljának 

lebonyolítására. 

Reméljük, hogy a második félév is 

hasonlóan tevékeny lesz! 



Iskolánk részt vett a Nyíregyházi Bujtosi Szabadidő Csarnokban megrendezet, két napos Dönts jól, 

a jövőd a tét! Pályaválasztási kiállításon, melyet 2014. október 16-án és 17-én tartottak. Számos 

látogató kereste fel iskolánk két standját. Belső standunkon a virágkötészettel, külső standunkon pe-

dig az állattartással ismerkedhettek meg látogatóink. Számos háztáji állattal és a mezőgazdasághoz 

elengedhetetlen munkagépekkel vártuk a fiatalokat és szüleiket. Játékos feladatokkal próbáltuk színe-

sebbé és érdekesebbé tenni iskolánkat. Az érdeklődő diákok lelkesen láttak neki az apróbb feladatok-

nak, illetve a kérdések megválaszolásának. Helyes megfejtéseikért kisebb ajándékokban részesítettük 

kedves vendégeinket. A pályaválasztási napok jó hangulatban teltek és talán eredményesek is voltak, 

hisz intézményünket a november 6-i és december 4-i iskolai nyílt napon számos ismerős arc kereste 

fel a pályaválasztási napokat követően.  

 

Kenyeres Petra 
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A jövő a tét! 
 

„Ügyelj arra, hogy megszerezd azt, amit szeretsz, különben kénytelen leszel 
megszeretni azt, amit kapsz.” (George Bernard Show) 



Az első helyezést elért csapat: Hunyadi Richárd, Hegedűs Máté és Németh Alex Patrik. Fel-
tettünk a csapat tagjainak néhány kérdést: 
 

Mit gondoltok mi volt a verseny lényege? 
Szerintünk a verseny azt a célt szolgálta, hogy mi a fiatal nemzedék, megismerjük a régi hagyo-
mányokat, szokásokat, régen elfeledett ismereteket, és maga az író, Ilosvay Ferenc életének hasz-
nosságáról tudomást szerezzünk. 
 
Milyenek voltak az ellenfeleitek? 
Az ellenfelekkel szemben, némi előnyre tettünk szert azzal, hogy mi a témával kapcsolatos szak-
mát tanuljuk, de ennek ellenére odatették magukat, és meg kellett küzdenünk az első helyezésért. 
 
Mennyire volt nehéz a verseny? 
Főleg az életrajzi kérdések okoztak némi nehézséget, megoldásukra kicsivel több időt fordítot-
tunk. Összességében megoldható feladatokat kaptunk. 
 
Mennyit készültetek a versenyre? 
A könyv elolvasása követelt hosszabb időt, az életrajz tanulása már könnyebben és gyorsabban 
ment. A felkészülési időnk  körülbelül 7-8 nap volt. 
 

Köszönöm szépen az interjút! Az iskola nevében gratulálok a szép eredményekhez! A továbbiak-
ban is kitartó, sikeres versenyeket kívánok Nektek és mindenkinek, aki kedvet érez önmagában a 
megmérettetésekhez! 

Jaksi Nikoletta 
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Ilosvay Ferenc Emlékverseny 
 

2014. november 14-én megrendezték Nyíregyházán az Ilosvay Ferenc Emlékversenyt, 
amelyen iskolánk is indult három - három fős csapattal. Ebből a három csapatból kettő 

is dobogóra léphetett, első és második helyezést értünk el.  



 2014. december 18-án csütörtökön, a 2/10. D. osztály jelmezbe öltözve élő betlehemet jelenített meg az isko-
la udvarán. A sátor felállítása, berendezése, feldíszítése sok feladatot rótt tanárokra és diákokra egyaránt. Ki-
zökkentette őket a mindennapi tanítási-tanulási folyamatból, és segített ráhangolódni a Karácsonyra. 

Az állatok tették igazán érdekessé az élőképet: anyajuh két bárányával, három jerke, nyulak és kotlós kiscsi-
békkel. A délelőtt folyamán a környékbeli óvodákból több száz apró gyermek érkezett a különleges betlehem 
megtekintésére. Nagyon tetszett nekik a program, felismerték és megnevezték a jelmezes szereplőket, az álla-
tokat. Minden vendég ajándékot kapott. 
Délután a 2/10. C. és a 2/10. D. osztály karácsonyi műsort mutatott be. Sok érdekességet tudtunk meg az ün-
nepről, a családi jelenetet egy betlehemi játék, vers és közös ének követte. A szorgalmas és jó magaviseletű 

tanulókat, akiket osztályfőnökeik javasoltak, ajándékkal leptük meg. Az ünnepséget állófogadás zárta. 
Egy fárasztó, de élményekben gazdag és vidám napot töltöttünk együtt. 
 

 

Darkó András 
osztályfőnök 2/10. D. 

 

 

KRÓNIKA 
LIPPAI     LAPOK 

Betlehem a Lippaiban 
 

„A Karácsonynak nincsen semmi köze a valósághoz. És mégis, mégis… ahhoz túl öreg 
vagyok, hogy higgyek benne, ám ahhoz túl fiatal, hogy lemondjak róla. Túl cinikus, hogy 

átadjam magam neki, túl szeretetéhes, hogy kívül maradjak.” (Robert Fulghum) 



„Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája.” – mondja Szent – Györgyi Albert. Azért, hogy ez a jövő 
biztatóbb, értékesebb és élhetőbb legyen gyakorta fognak össze az emberek, mégha csak kisebb közös-
ségekben is egy – egy iskola falai között. 
A Lippai János Mezőgazdasági Szakképző Iskola idén tizenhetedik alkalommal rendezte meg szokásos, 
alapítványi bálját, melyet már másodszor a Szabolcs Néptánc Egyesülettel karöltve szerveztek. A tavalyi 
pazar hangulatnak és a nagy érdeklődésnek köszönhetően a szervezők lelkes munkával alakították ki az 
est rendjét. Így február 14-én este 19.00 órától vette kezdetét az idei ünnepség a Lippai tornatermében 
(Krúdy köz 2.). A talpalávalót a Hobby Band zenekar szolgáltatta. A bevétel az Agrárifjúságért alapítványt 
gazdagítja. 
 

Lippai Lapok 
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Agrárbál 

A vízkereszttől hamvazószerdáig tartó időszakot a néphagyományok szerint a 
mulatságok, táncos – álarcos események illetve a karneváli hangulat tölti ki. 

Manapság már sok intézmény tartja ezeket a szokásokat, ezáltal a városokban, 
falvakban a február az iskolai bálok szezonját is jelenti.  
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KONYHATÜNDÉR 

 

Hozzávalók: 
 

3 dkg. élesztő 
3 dl. tej 

6 dkg. vaj/margarin 
5 db. tojássárgája 

2 ek. cukor 
1 ek. rum 

50 dkg. finomliszt 
1 csipet só 

3 dl. napraforgóolaj a sütéshez 
 
 

Elkészítés: 
 

1. Az élesztőt 1,5 dl. langyos tejben felfuttatjuk. 
2. A puha margarint összedolgozzuk a tojások sár-

gájával. 
3. Ehhez hozzáadjuk a felfuttatott élesztőt, a mara-

dék tejet, cukrot és rumot is. 
4. A lisztet megsózzuk, majd a tojásos, margarinos, 

élesztős egyveleget hozzáöntjük és kézzel jól 
kidolgozzuk a tésztát. Egy viszonylag lágy tész-
tát fogunk kapni. 

5. A tésztát kétszeresére kelesztjük langyos helyen, 
konyharuhával lefedve. 

6. A tésztát ujjnyi vastagra nyújtjuk a lisztezett 
deszkán és pogácsaszaggatóval köröket hasítunk 
belőle. 

7. Olajjal óvatosan megkenjük a fánkokat, még 30 
percig pihentetjük, hogy újra kétszeresére nője-
nek. 

8. Egy serpenyőben olajat melegítünk, amelyben 
fedő alatt sütjük ki a fánkokat.  

9. A kész fánkokat porcukorral vagy lekvárral tálal-
juk. 
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VERSEK 

Andók Veronika: 
Tavasz van 

Cseppen a jégcsap, olvad a hó, 
Csupasár dombon nincs takaró. 
Hófehér csokrok bújnak elő, 
Belezendül a vén tölgyerdő. 
 
Kis cinege szólal: Nyitnikék! 
Ibolya nyitja is kék szemét. 
Hazatér lassan minden madár, 
Fészkénél újra párra talál. 
 
Kacag a gerle, nevet a nap, 
Fák ezer virágot bontanak, 
Tulipán kelyhén méhike zúg, 
Füvekkel fut a kis gyalogút. 
 
Leveles ágról lila virág 
Sóhajtja szélbe szép illatát. 
Barik születnek földre, égre: 
Tavasz van, tavasz, végre, végre. 

Márta István: 
Vadászbál 

Kis falumba vadászbál volt 
A zenére mindenki táncolt 

Mivel sohasem elég a jóból 
Pörkölt volt a vaddisznóból 

 
Előtte gyöngytyúkból leves 

Finom is volt és fűszeres 
Disznótorosból is volt elég 
Ehetett is az éhes vendég 

 
Sütemények tányérra téve 
Az asztalra kerültek végre 

Sós is és édes is vegyesen 
Csipegettünk nem éhesen 

 
Hűvös volt és talán fáztak 
Egy páran hát jól eláztak 

Éjfél felé van ki még mulat 
S kalapból húzták a nyulat 

 
Egyszer mindennek vége 
Csend borul a sötétségre 

S vége lett a vadászbálnak 
A mulatozók ágyban hálnak 
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VIGYORKA 


