
Jövőre is jó eséllyel szá-
míthat a „Magyarország
jó tanulója – jó sportoló-
ja” díjra a megyénkbeli
fiatalember.

Nyíregyháza. Több mint 400
fiatal érdemelte ki a  „Magyar-
ország jó tanulója –  jó spor-
tolója 2016” díjat, közülük is
a legjobbak –  közel ötvenen
– június közepén a  Földmű-
velésügyi Minisztériumban
vehették át az oklevelüket. A
díjazottak közül mindössze
négyen járnak megyénk vala-
melyik közoktatási intézmé-
nyébe. Ugyanakkor egy szívet
melengető, nem hivatalos re-
kord is kötődik megyénkhez:
az egyik díjazott az idén he-
tedszer vehetett át ily módon
elismerést. Bár Györgyi Csaba
megyénkben lakik, már Buda-
pesten az ELTE hallgatója.

Csaba a  nyíregyházi Apá-
czai-gyakorlóiskola tanulója-
ként elért tanulmányi és sport-
teljesítményéért korábban a
„Magyar Köztársaság jó tanu-
lója –  jó sportolója 2010” és a

„Magyar Köztársaság jó tanu-
lója –  jó sportolója 2011” okle-
velek birtokosa lett, majd krú-
dys diákként minden évben
olyan teljesítmény tett le az
asztalra, hogy mind a négy év-
ben kiérdemelte a „Magyaror-
szág jó tanulója – jó sportolója”
kitüntetést. A sor nem szakadt

meg az egyetemi tanulmányai
alatt sem: immár az ELTE kitű-
nő hallgatójaként, az első év-
folyamon elért eredményeiért
vehette át az idén az oklevelét.
Ismerve jelenlegi tanulmányi
és sporteredményeit, remél-
hetőleg jövőre nyolcadszor is
megkaphatja ezt a  nem min-

dennapi teljesítményt megkö-
vetelő elismerést.

Kövessék a példáját!
Természetesen mindezért
Csabának keményen meg kel-
lett dolgoznia. A  kitűnő ta-
nulmányi eredmények mellé
kiemelkedő sporteredmények
társultak. Több mint 12 éve
karatézik, 2005-ben fudo-
kan stílusban kezdte Csernus
Zoltán tanítványaként, majd
shotokan stílusban folytatta.
A Nagykállói Shotokan Kara-
te-Do Egyesület versenyzője-
ként Ferencz Tibor és Tímár
Zoltán 5. danos mesterek keze
alatt ért el komoly sikereket.

Az elmúlt hat esztendőben
minden világbajnokságon
szerzett egy érmet (5 bronz és
1 ezüst), az úgynevezett „Mes-
terek tornáján” harmadik lett.
Egy sérülés miatt az idei Eu-
rópa-bajnokságon nem tudott
részt venni, de bízunk a továb-
bi szép folytatásban. Ha pél-
dája a  megye fiataljai között
követőkre talál, remélhetőleg
egyre több díjazott kerül majd
ki szűkebb pátriánkból is. KM

Györgyi Csaba az idei díjátadáson, kezében a jól megérdemelt oklevéllel
Fotó: tudósítónktól

„A hetedik te magad légy!”

Szép és tartalmas
útvonal- és programkí-
nálatot állítottak össze
egymásnak.
Nyíregyháza. Iskolánk és az
erdélyi Baróti Szabó Dávid Is-
kolaközpont mintegy harminc
középiskolás diákja eredt
nemrégiben Székelyföld és a
Nyírség természeti és kulturá-
lis értékeinek nyomába.

Az idei tanévben olyan aktív
turisztikai programot valósí-
tottunk meg a  gimnáziumok
közötti „határtalan” együtt-
működés keretében, amely
során a résztvevők megismer-
hették egymás szűkebb szülő-
földjének természeti és épített
örökségét, másrészt –  elisme-
résre méltó sportteljesítményt
nyújtva – közel 200 kilométert
kerekeztek Magyarországon
és Erdélyben, Romániában. A

két iskola erre vállalkozó di-
ákjai és lelkes tanáraik először
autóbuszokkal jutottak el Szé-
kelyföldre, a  Barcaság északi
részébe, Barótra, illetve me-
gyénk szívébe, a  Nyírségbe,
Nyíregyházára.

Az unitáriusok Rómája
Az érkezés és az ismerkedés
első pillanatai után, másnap
a nyírségi és a  székely diá-
kok kerékpárral fedezték fel
Barótnak és környékének, az
Olt folyó kanyarulatának, a
Dél-Nyírségnek és Nyíregyhá-
za környékének szépségeit.

Az eötvösös diákok Szé-
kelyföld olyan háborítatlan
szépségű természetközeli tá-
jait barangolták be, mint pél-
dául a  Vargyasi–karsztvidék,
Alsórákos vulkánosságtól
átjárt vidéke, valamint azo-
kat az igazi ékszerdobozként

sorakozó bájos kis települé-
seket is megismerték, mint
például Kisbacon (Benedek
Elek meseíró szülőfaluja), Kö-
pec (Köpeci szil), Miklósvár
(Kálnoky-kastély), Nagyajta
(vártemplom) és Bölön („az
unitáriusok Rómája”).

A baróti középiskolásoknak
hasonlóan szép és tartalmas
útvonal- és programkínála-
tot állítottunk össze. Egy-egy
túraútjukon megismerték
az egykori megyeszékhely,
Nagykálló és környékének
nevezetességeit, ellátogattak
Nyírtelekre, Kállósemjénbe
(Kállay-kúria), Máriapócsra
(nemzeti kegyhely), majd
Nyírbátor és Nyíregyháza lát-
nivalói következtek.
DR. KoMáRoMi iStván iGAzGAtó,

Nyíregyházi egyetem
eötvös József gyakorló általá-

Nos iskola és gimNázium

A baróti középiskolások nagykállóban Fotó: iskola

Határokon át, két keréken

Színes lufikkal és virágokkal a kezükben ballagtak el a nyíregyházi vécsey
Károly tagiskola végzősei. A képen a 8. b osztályosok láthatóak Pataki
Krisztina osztályfőnökkel Fotó: orosz JózseFné
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aranyat ért „az
egerek gyűlése”

Nem vitte el a cica a nyel-
vüket, így Adorjánné Szabó
Magdolna drámatagoza-
tos, 2. d osztályos tanít-
ványai nagy sikerrel adták
elő, avagy tartották meg
az Apáczai Csere János
Általános Iskola és Alap-
fokú Művészeti Intézmény
családi napján „Az egerek
gyűlését”. Mesés előadásu-
kat korábban a 7. Krétakör
művészeti versenyen arany
minősítéssel jutalmazták.

Fotó: Palic z ist ván

A tunyogmatolcsi Petőfi-iskolában Cégénydányád, Fehérgyarmat, nagy-
szekeres, Kisar, Rozsály és a helyi intézmény német nyelvet kedvelő diákjai
találkoztak egy játékos szövegértési versenyen Fotó: BorBás lászlóné

Események képekben

Elballagtak a Kocsordi Jókai Mór általános iskola végzősei is, nyolc év alatt
a kisgyermekekből gondolkodó, értelmes ifjak váltak Fotó: önkormányzat

Petrilla Réka Édua Fotó: iskola

„Bús kutya
rabláncon liheg”
Nyíregyháza. Első helyezést
ért el Állatsors című versével
a nyíregyházi Apáczai-iskola
versíró versenyén, a  rímfa-
ragók megyei tudáspróbáján
pedig 2. lett a  6. a  osztályos
Petrilla Réka Édua. KM

szökell a szarvas a réten,
majd figyel, ugrásra készen.
ha szomjas, forrásból iszik,
ha beteg, pörköltnek viszik.

röppen a tarlón a fácán,
Csodaszép tollak a szárnyán.
magokat csipeget sebtén,
sörétek nyoma a testén.

földet túrja a vaddisznó,
makkot kereső áskáló.
télre készül, enni akar,
trófeák közt szép, nagy agyar.

a nyuszi csemetét rágcsál,
Ültetvényt keresve mászkál.
fázást nem ismerve ugrál.
ez a nyúlszőrkalap jól áll?

Nád fölött szárnyal a réce,
szárnytükre az ékessége.
hápog, de hiába vidul,
tepsiben kacsasült pirul.

Bús kutya rabláncon liheg,
életben maradt, de minek.
irigyen tekint az égre,
vaddal szívesen cserélne.

mindegy, hogy mi lett a vége,
életét szabadon élte.
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Új építésű házat keres magas műszaki tartalommal?
Debrecen Belvárosában,

a Baross Gábor utcában már épülő
3 db SoRHáz ÖnáLLó tELEKRÉSzEKKEL

2017. 12. 31-i átadással eladók. ár: 385 000 Ft/m2-től.
MoSt A GARázS FÉL áRon!!!

tel.:+36-30-202-4710
E-mail: barossprojektkft@gmail.com
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