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Győri Vivien - Szathmári Dóra - Kiss Judit: NETFIT - 
Út az egészséges életmódhoz

A biológia szerelmeseinek nagy élmény volt a nyáron átadott 
új Öveges Laborban kísérleteket végezni, rácsodálkozni, 
milyen nagy lehetőséghez jutottak a kecskeméti diákok. A 
rendezvényen készült fényképeket az iskolánk honlapjának 
galériájában tekinthetik meg.

Felkészítőik Fazekasné Gál Erzsébet és Apostol Anita 
tanárnők, akinek szintén Szívből gratulálunk.

2015. október 16. Veszprém
Egészségbiológiai Középiskolai Tanulmányi Verseny

A Semmelweis Egyetem, a Roche Magyarország és a 
Magyar Tudományos Akadémia támogatásával megvalósuló 
versenyre 3 fős csapattal neveztünk. A lányok komoly 
felkészülést követően és megérdemelten jutott el a döntő 16 
csapata közé.

Az előzmények: A jelentkezett csapatok elkészítettek egy 
max. 30 000 karakterterjedelmű jeligés dolgozatot. A 
dolgozatok témaköre kiterjed az egészség-betegség-megelőzés 
komplex élettani, mentális, szociológiai, jogi és etikai 
területeire. A  kiválasztotta a prominens szakmai zsűri

legjobbnak, legeredetibbnek ítélt 16 pályázatot, közöttük 
iskolánk csapatának dolgozatát is.

A döntőre 2015. október 16-án Veszprémben, a Lovassy 
László Gimnáziumban került sor.

A verseny anyaga és témái:
– Semmelweis Ignác élete
– A betegségek megjelenése a művészetben
– A középiskolai tananyagból: Az ember szervezete és 
egészsége, ökológiai alapismeretek, genetika, epigenetika

Azon a péntek délután izgatottan vártuk az első híreket az 
eredményekről.
Hírek percről percre:

11:33 A legjobb 4 csapat között 

12:16 Bejutottak a döntőbe 

15:32 A dobogó második fokán végeztek 

Gratulálunk a csapat tagjainak:
Győri Viven – Kiss Judit – Szathmári Dóra 12. A osztályos 

tanulóknak és felkészítő tanáruknak, Fazekasné Gál 
Erzsébet tanárnőnek.

2015. november 4. Szolnok
PénzSztár
Közgazdaság ágazatos tanulóink versenysikerei

A 3. Országos PénzSztár versenyre közel 900 csapat 
regisztrálta magát az on-line selejtezőkön. 

Iskolánk 2 csapata is bejutott a megye 5 legjobb csapatának 
versenyébe, melyek lebonyolítását a NAV megyei adóigazga-
tóságai és a helyi takarékszövetkezetek segítették.

13.C Vállalkozási és bérügyintézők csapata :

Király Alexandra, Kovács Annamária, Markót Klaudia, 
Vágott Nikoletta

14.C Vállalkozási és bérügyintézők csapata :
Budai Hajnalka, Kasza Krisztina, Pénzes Enikő, Tóth 

Szimonetta

Lapzártakor már az eredményről is értesültünk, 
miszerint a képzeletbeli dobogó első két fokára a 

mi lányaink állhattak.
A regionális döntőbe az első helyezettek, azaz a 

13.C csapata került.

A 22 helyszínen megrendezett megyei seljtezőben 110 csapat 
mérte össze a tudását. Közülük összesen 28 hazai és 4 határon 
túli magyar csapat jutott tovább a 2015. november 19-én, 8 
helyszínen tartandó regionális középdöntőbe.

A kunhegyesi Nagy László Középiskola nagy 
büszkeségünkre képviselteti magát a regionális 

középdöntőben, azaz a legjobb 32 között vannak!

További sok sikert és jó felkészülést kívánunk a lányoknak és 
felkészítő tanáraiknak, Dr. Cserniczkyné Katona Erikának és 

Pál Mariann tanárnőknek.

Csak elszántság, tehetség, kitartás és akarat kell ahhoz, hogy a 
kunhegyesi Nagy László Gimnázium tanulói által ismét nagy 
tettek szülessenek!


