
Az idei évben a korábbiakhoz hasonlóan, sok szép sikert értek el tanulóink. Évről évre 

bizonyítják, hogy a magas szintű tanulmányi munka mellett, igenis lehet komoly 

sporteredményeket elérni. A tanulóinkkal meghatározó szereplői vagyunk a megye diáksport 

életének. Szinte minden sportágban képviseltetjük magunkat, így az összesített diáksport 

pontverseny gimnáziumi kategóriájában, az előkelő második helyet szerezte meg iskolánk. 

Széleskörű sportolási lehetőség várja a tanulókat gimnáziumunkban, melyet mindennél jobban 

bizonyít, hogy várakozást felülmúlva, több sportágban is bejutottunk az országos döntőbe: 

kézilabda, atlétika, tenisz, röplabda. 

Hadobás István Tanár urat, a Kölcsey DSE elnökét, több évtizede tartó, eredményes 

munkásságának elismeréseként díjazták a Városi Sportgálán. 

 

A 2018-2019. tanév kiemelkedő sporteredményei: 

 

KÖZÉPISKOLÁK ÖSSZESÍTETT DIÁKSPORT VÁROSI PONTVERSENYE: 

2. Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium  (7322 pont) 

 

A KÖLCSEY DSE KITÜNTETETTJEI:  

„Jó tanuló-jó sportoló” iskolai kitüntetett: BECSER DOMINIK  12. a osztályos tanuló 

„Jó tanuló-jó sportoló” városi kitüntetett: KOÓS MARTINA 12. d osztályos tanuló 

 „Kulcsár Anita emlékdíj” - az év kézilabdázója: KATONA BEÁTA 12. c osztályos 

tanuló 

„DSE örökös tiszteletbeli tagja” kitüntetés: KOÓS MARTINA 12. d és TORKOS 

HANNA 12. b osztályos tanuló 

 

 



 

SPORTÁGI EREDMÉNYEINK: 

ATLÉTIKA 

Atlétikai Diákolimpia Városi Csapatbajnokság:                                  

                               -  fiú magasugrás  2. hely               

                               -  fiú távolugrás  2. hely 

                               -  fiú 4x1500m  5. hely 

     -  fiú svédváltó   8. hely 

                               -  lány súlylökés  2. hely 

                               -  lány svédváltó  5. hely 

                               -  lány 4x800 m  2. hely  

 -  lány távolugrás  3. és 5. hely 

                    -  lány magasugrás  4. hely 



  

 

 

Atlétikai Diákolimpia, Mezei Futóverseny 

Megyei döntő: Sitku Liliána - 1. hely 

   Tóth Csenge – 6. hely 

Megyei döntő, csapatverseny: Sitku Liliána, Pap Zsófi, Makkai Kitti, Garay Lilla - 4. hely 

Országos mezei futóverseny (Gödöllő): Sitku Liliána – 51. hely 

 

 



 

Sitku Liliána az országos diákolimpia döntőjén 

 

Edző: Csonka Judit 

 

Városi Atlétika Diákolimpia dobogós helyezései: 

 

Távolugrás VI.kcs. - Vámosi József 3. hely 

4*100 m váltó – Bondár Balázs, Bodnár Levente, Jászai Kristóf, Vámosi József 2. hely 

100 m síkfutás V.kcs. – Bodnár Levente 3. hely 

200 m síkfutás VI. kcs. – Vámosi József 1. hely  

Magasugrás VI. kcs. – Bondár Balázs 2. hely 

Távolugrás (lány) VI.kcs. – Kovács Kinga 2. hely 

100 m síkfutás (lány) VI. kcs.– Kovács Kinga 2. hely 

200 m síkfutás (lány) VI. kcs.– Kovács Kinga 2. hely, Kukk Nikolett 3. hely 



1500 m (lány) V. kcs. – Sitku Liliána 2. hely 

3000 m síkfutás (lány) V.kcs. – Sitku Liliána 1. hely 

Súlylökés (lány) V. kcs. – Makkai Kitti 3. hely 

 

Megyei Atlétika Diákolimpia dobogós helyezései: 

 

110 m gátfutás VI. kcs. – Bondár Balázs 1. hely 

4*100 m váltó – Bondár Balázs, Bodnár Levente, Jászai Kristóf, Vámosi József 3. hely 

200 m síkfutás (lány) V.kcs. – Varga Diána 3. hely 

1500 m síkfutás (lány) V. kcs. – Sitku Liliána 2. hely 

3000 m síkfutás (lány) V.kcs. – Sitku Liliána 1. hely 

Távolugrás (lány) VI.kcs. – Kovács Kinga 3. hely  

 

 

További pontszerző helyen végzett tanulók: Béres Vivien, Csorba Ágnes, Gerda Máté, Komlósi 

Áron, Kirchmayer Dávid, Morovszki Gréta, Pap Zsófi, Pálóczi Balázs, Pálóczi Péter, Polyák 

Eszter, Szabó Dóra, Varga Diána 



 

Edző: Csonka Judit, Horváth Anetta, Vajda Gyula 

KÉZILABDA 

 

KOSÁRLABDA: 

Kosárlabda Diákolimpia Városi Selejtező - Csoport 3. hely 

Megyei Sportnapok – 4. hely 

Csapat tagjai: Hajas Zoltán, Lipécz Péter, Maklári Bálint, Mészáros Attila, Pazonyi Péter, Rácz 

Dominik István, Szakács Zsolt, Virányi Boldizsár  

 

Kosárlabda B33 Diákolimpia – Nyolcaddöntő 

Szabolcs 3X3 Kupa – 3. hely 



 

Csapat tagjai (balról): Mészáros Attila, Maklári Bálint, Horváth Anetta (edző), Virányi 

Boldizsár, Hajas Zoltán 

 

Szabolcs 3X3 Kupa – 5. hely 



 

A csapat tagjai (balról): Szabó Máté, Szakács Zsolt, Horváth Anetta (edző), Lipécz Péter, Rácz 

Dominik István 

 

Aréna Tusa – 3. hely 

 

Csapat tagjai (balról): Hajas Zoltán, Virányi Boldizsár, Szakács Zsolt, Maklári Bálint, Gebri 

Máté, Mészáros Attila 



Edző: Horváth Anetta 

 

LABDARÚGÁS 

Leányok 

 Diákolimpia                                           Csoport II. hely 

II. Kölcsey Futsal Kupa                                                                                 I. hely  

Vasvári Kupa      IV. hely 

Aréna Tusa      III. hely 

Fair Play Kupa       Nyolcaddöntő 

Megyei Sportnapok      IV. hely 

 A 

Kölcsey Kupán aranyérmes csapat tagjai: álló sor (balról) - Linter Sára, Peimli Dorka, 

Torkos Hanna, Gyömbér Krisztina, Kovács Kinga, Kardosi Karina, Vajda Gyula, térdelő sor 

(balról) - Bak Fruzsina, Szabó Laura, Rákóczi Eszter, Dobránszki Dóra 



További csapattagok: László Noa Kiara, Patai Dóra, Patai Fanni, Zsigó Fanni 

Edző: Vajda Gyula 

   

 Fiúk:  

Wesselényi kispályás labdarúgó torna        VI. hely 

             Futsal diákolimpia                                              Csoport III. hely 

             Kölcsey Kupa            II. hely 

             Vasvári Kupa IV. hely 

             Kispályás labdarúgó diákolimpia Csoport II. hely  

             Fair Play Kupa Csoportból továbbjutás, majd kiesés 

A diákolimpiai csapat tagjai: álló sor (balról) - Pámer Dániel Zsolt, Maroda Máté, Mészáros 



Péter, Matyi Attila, Bugyi Bálint, Vajda Gyula (edző), térdelő sor (balról) - Homann Patrik, 

Mondok Bence, Gerda Máté, Batári Áron, a csapat tagja még: Vajda Dominik 

 

 

A Zrínyi Kupán résztvevő csapat: (balról) – Salamon Áron, Ilyés Marcell, Hajas Zoltán, Gaál 

László, Pólyán Gergő, Ónadi László, Danku Márton, Hudák Botond Attila, Herczku Szabolcs 

 

A Fair Play kupán résztvevő, „Kölcseys Harcosok” csapat tagjai: Bajzáth Rupert, Batári 

Máté, Csintalan Máté Ádám, Drotár Márk, Jászai Kristóf Ármin, Kepics Mihály, Kirchmayer 

Dávid, Papp Marcell, Pálóczi Balázs, Szemán Máté, Tóth Ármin 

 

A Fair Play kupán résztvevő, „Kölcseys Bikák” csapat tagjai: Danku Márton, Gaál László, 

Kazsuk Balázs, Hajas Zoltán, Komlósi Áron, Hudák Botond, Matyi Attila, Pálóczi Péter, Siktár 

Norbert, Torda Tamás, Tóth Bertalan 

 

A Fair Play kupán résztvevő, „Zele Márton Akadémia” csapat tagjai: Ilyés Marcell, 

Maklári Bálint, Maroda Máté, Mészáros Péter, Orsó Imre, Pámer Dániel, Pólyán Gergő, 

Salamon Áron, Szalontai Szabolcs, Vámosi József 

 

 



Edző: Vajda Gyula 

 

                             

RÖPLABDA 

A gimnázium történetében először jutott be a leány röplabda csapat az amatőr diákolimpia 

országos döntőjébe. A megyei selejtezőket szett vesztése nélkül hozta le, majd a megyei 

bajnokokat felvonultató debreceni döntőben az előkelő 11. helyezést érte el az együttes. 

 

 

Az országos döntőbe jutott csapat tagjai: álló sor (balról) – Kerekes Dalma, Nagy Nelli, 

Debrenszki Eszter, Csonka Judit (edző), Csoma Orsolya, Tóth Blanka, guggoló sor (balról) – 

Simon Hanna, Garay Lilla Anna, Tölgyes Veronika, Nagy Boglárka  

További csapattagok: Hegedűs Csenge, Kukk Nikolett, Vékony Orsolya Petra 

Az országos diákolimpia döntőjén készült képek (Debrecen): 



 



 

 



 

Diákolimpia V. –VI. kcs. – leányok 

Röplabda nyílt diákolimpia                            Megyei:   IV. hely 

Amatőr diákolimpia                   Megyei I. hely                         

 Országos:   XI. hely 

Edző: Csonka Judit 

 

HADITORNA  

Megyei csapatverseny, melyen 18 csapat indult! 



 

A VIII. helyezett csapat tagjai: Pálóczi Péter, Becser Dominik, Závaczki Martin, Kotlár Máté 

 

Tollaslabda  

Megyei Diákolimpia 

IV. korcsoport -  Majláth Balázs - 1. hely  

V. korcsoport -  Szabó Máté - 1. hely  

  Kotlár Máté - 2. hely 

  Pálóczi Balázs - 3. hely 

Körzeti Diákolimpia 

V. korcsoport -  Szabó Máté - 4. hely 

 

Sakk 

Országos sakk diákolimpia: 



Nagy Fanni  4. hely 

Aréna – Tusa:  

Heringh Soma Zsombor  2. hely 

Nagy Fanni  1. hely 

 

Heringh Soma és Nagy Fanni csatája az Aréna Tusa döntőjében 

 

  



„Ép testben ép lélek” - Vallják a Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnáziumban 

 

Ennek szellemében a kölcseys tanulók idén is részt vehettek sítáborban. 

A helyszín ebben az évben a Białka Tatrzańska volt, amit az is motivált a közelség mellett, 

hogy a diákok belekóstolhassanak a hagyományosan jó magyar-lengyel kapcsolatokba. 

A szállás és a sípályák teljesen elvarázsolták a diákokat, nem kevésbé a finom lengyel konyha 

és a szálloda alkalmazottainak vendégszeretete. 

A bőséges ellátást azonban természetesen lemozogták a tanulók, hiszen másnap már korán 

reggel elkezdődött két csoportban a síelés.  

 

 

 

A kölcseys sítáborok lényege, hogy nemcsak a síelni tudó gyerekek élvezhetik ezt a sportot, 

hanem a lelkes testnevelő tanárok a kezdőket is megtanítják erre a gyönyörű téli sportra. 

Szinte repültek a napok, és a kezdők is egyre profibbakká váltak, így hatalmas sikerélményhez 

jutott mindenki. 

Esténként a résztvevők kipróbálhatták a hófánkozást, ez lényegében annyit jelent, hogy 

úszógumihoz hasonlító eszközön lehet lecsúszni a havas lejtőn.  



A sportprogramok mellett a testnevelők a kultúrára is gondoltak, így ellátogathattak a diákok 

Zakopanéba, a lengyel Tátra üdülőközpontjába. Mivel a pedagógusok a testnevelés mellett a 

földrajz és biológia szakemberei is, gondjuk volt rá, hogy a Tátra földrajzával és élővilágával 

is megismerkedhessenek a gyerekek egy kicsit. 

A csapat példamutatóan viselkedett, így a kísérőtanárok meglepték a tanulókat egy 

élményfürdőzéssel is. 

A kölcseys diákok szorgalmára vall, hogy a visszafelé úton a buszban már mindenki a heti 

lemaradását pótolta, hiszen a kötelességtudat munkált a gyerekekben, és az osztálytársak 

figyelmességének köszönhetően naponta megérkezett a tanulnivaló az okostelefonokra. 

 

A tanulók annyira jól érezték magukat, hogy mindenki egybehangzó véleménye szerint jövőre 

is meg kell ismételni ezt az utazást. A szervezésért és a programok lebonyolításáért köszönet 

illeti a Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium lelkes testnevelőit: Csonka Judit és Horváth 

Anetta tanárnőket, valamint Vajda Gyula tanár urat. 

 

 

  



Fantasztikus hangulatban telt a Futsal Kupa a Kölcsey Ferenc 

Gimnáziumban 

 

2019. február 5-én a város középiskoláinak fiú csapati vették birtokukba az új tornatermet, 

melyet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata kezdeményezésére TAO pályázat 

keretében és az Emberi Erőforrások Minisztériuma által nyújtott támogatásból, összesen 40 

millió forintból újítottak fel. 

A gimnázium testnevelő tanárai hagyományt szeretnének teremteni ezzel a kupával, melynek 

fő célkitűzése az egészséges életmódra nevelés mellett a csapatszellem kialakítása, valamint a 

városi középiskolák közötti baráti viszony erősítése. 

A mérkőzések nagyon jó hangulatban zajlottak le, a csapatok sportszerűen küzdöttek, a 

tornateremben szurkoló diákok is jól érezhették magukat, hiszen az új eredményjelző-táblák 

tökéletes stadioni hangulatot biztosítottak. 

A következő végeredmény született: 

1. Nyíregyházi SZC Wesselényi Miklós Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma  

2. Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium 

3. Nyíregyházi SZC Bánki Donát Műszaki Középiskolája és Kollégiuma 

2019. február 12-én a leány futsal csapatok mérhették össze tudásukat, és a lányok a fiúkat is 

meghazudtoló lelkesedéssel küzdöttek, hogy végül kialakulhasson az eredmény: 

1. Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium  

2. Nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázium  

3. Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium 

A gólkirálynői címet a kölcseys Peimli Dorka érdemelte ki 16 góljával. A díjakat ünnepélyes 

keretek között Kósa Árpád polgármesteri kabinetvezető és Márk Attila Olivér igazgató úr adták 

át a győzteseknek. A kabinetvezető úr köszöntőjében kiemelte a sport és a mindennapos 

testnevelés fontosságát, melyhez a kormány minden segítséget megad a középiskoláknak. A 

kölcseys diákok nemcsak azért vannak jó helyzetben, mert gyönyörűen felújított tornatermet 

kaptak, hanem mert élvezhetik a szomszédos Bessenyei tér 500 méter hosszú gumiburkolatú 

futópályáját is. 

A tárgyi feltételek mellett a személyi feltételek is teljes mértékben adottak a Kölcsey Ferenc 

Gimnáziumban, hiszen a testnevelő tanároknak, Csonka Judit, Horváth Anetta tanárnőknek és 

Vajda Gyula tanár úrnak köszönhetően a gimnázium az iskolák közötti pontversenyben mindig 

előkelő helyezést ér el. 



  

Rákóczi Eszter a Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium 12. B osztályos tanulója  

 



NETFIT 2018/2019 tanév kiértékelése 

 

A 2018-19-es tanévben 16 osztályban, 539 tanulót, 157 fiút és 382 lányt mértünk fel 

kolléganőimmel a fittségi tesztekkel. A méréseket február elejétől április végéig hajtottuk 

végre, melyeket rögzítettünk az MDSZ honlapján. A tantervnek megfelelően felosztottuk a 

gyakorlatokat, melyeket a torna, a küzdősport és az atlétika sportágak tanításába illesztettünk. 

Az Oktatási Hivatal által összeállított feladatokat az év során megismertettük a diákokkal, 

többször hajtottuk végre, így a teszt gyakorlatai már ismerősek voltak a tanulóink számára.  A 

felmérés során tisztában voltak az előírt szintekkel, a teszt feladatait így már rutinszerűen 

végezték. A kollegákkal közösen arra törekedtünk, hogy minél több tanuló teljesítménye 

megfeleljen az oktatási hivatal által megadott egészséges tartomány szintjének. 

A beszámolóm további részében összehasonlítom a Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium 

eredményeit az országos átlaggal: 

Testösszetétel és tápláltsági profil 

A grafikonról leolvasható, hogy iskolánk eredményei szignifikánsan jobbak az országos 

átlagnál. A fiúknál (kivéve a 16 éveseket) és a lányoknál is látható, hogy tanulóink 

testzsírszázalékát vizsgálva jóval több tanuló tartozik az egészséges tartományba. A kimeneteli 

eredményeket vizsgálva külön öröm számunkra, hogy a 18 éves fiúknál kórosan elhízott tanuló 

nincs és a lányoknál is mindössze 10 százalék az országos 16 százalékkal szemben. 

 

Országos eredmények: 

 

 

 



Aerob Fittségi (állóképességi) profil 

Az általunk 20 méteres ingafutásnak nevezett aerob fittségi tesztet, az atlétika oktatása közben 

mértük fel, mert így tudtunk a legjobban felkészülni a feladatra. A grafikonok elemzése során 

kitűnik, hogy iskolánk eredményei minden évfolyamon messze meghaladja a magyar tanulók 

eredményeit. A fejlesztésre szoruló diákok fele, harmada az országos átlagnak. Mivel a 

teszteket nem lehet osztályozni, ezért a tanulók motivációja is évről évre csökken, mind 

országos, mind helyi szinten. 

 

 

Országos eredmények: 

 

  



Vázizomzat fittségi profil 

Az ütemezett hasizomtesztet a torna anyagrész tanításába illesztettük be. Az eredményeket 

vizsgálva megállapítható, hogy a 17 éves lányok kivételével az iskolánk évfolyamainak átlaga 

100 százalékos. Ennél a feladatnál az látható, hogy minimális a fejlesztésre szorulók aránya. 

 

Országos eredmények: 

 

 

A vázizomzat profilhoz tartozik a törzsemelés teszt is, melyet szintén a torna oktatása közben 

mértünk fel. Eredményeink az országos átlagnál jobbak, külön kiemelnénk a végzős 

évfolyamot, ahol a fiúk 69 százalékot (országos 56), a lányok 82 százalékot (országos 65) 

teljesítettek. 

 

Országos eredmények: 

 

 



Az ütemezett fekvőtámasz tesztet az önvédelmi sportok oktatása közben mértük fel. Egyébként 

a fekvőtámaszban karhajlítás nyújtást, egész évben végeztük a gimnasztikai gyakorlatok során. 

Ugyancsak megállapítható, hogy eredményeink szignifikánsan jobbak az országos átlagtól. 

Különösen megfigyelhető a kimeneti évfolyamon, ahol a fiúk 87 százalékához képest 

mindössze 67 százalék az országos adat. A lányok még eredményesebbnek bizonyultak, hiszen 

ők 92 százalékban teljesítették, az országos 73 százalékkal szemben a meghatározott 

követelményszintet. 

 

Országos eredmények: 

 

A kézi szorítóerő tesztjét a küzdősportok oktatása közben mértük fel. Átlagunk hasonló az 

országos eredményekhez képest. Bár megfigyelhető, hogy a 18 éves fiúk korosztályában kissé 

gyengébben teljesítettünk. Következő évben alkar erősítésére több feladatot fogunk végeztetni.  

 

Országos eredmények: 

 

 

 



A helyből távolugrást az atlétika tanítása közben végeztük el. Nagyon sok futó és ugró 

gyakorlatot, sorozatugrásokat végeztettünk tanulóinkkal, aminek meg is lett az eredménye. A 

grafikonról leolvasható, hogy sokkal jobban teljesítettünk az országos átlaghoz képest. 

Legnagyobb különbség a 15 és 18 éves lányoknál figyelhető meg. 

 

Országos eredmények: 

 

Hajlékonysági profil 

A hajlékonysági tesztet a torna tanmenetébe illesztettük. A torna anyagrész és az óra végi 

nyújtásoknál többször alkalmaztuk az év során a hajlékonyság fejlesztését elősegítő 

nyújtásokat. Ennek köszönhető iskolánk átlaga messzemenően jobb az országostól.  

 

Országos eredmények: 

 

 

A NETFIT felmérésekre tudatosan készítettem fel tanulóimat. Bár nem osztályozhattam a 

feladatokat, de kellő motiváció volt a diákok számára, hogy az egészséges tartományba 

tartozzanak. Külön játék volt számukra, hogy társaikkal szemben minél jobb eredményeket 

érjenek el és az előző évekhez képest is fejlődjenek. Sajnos negatívumként említhetem meg, 



hogy a hiányzások és a rengeteg feladat miatt a teszt felmérése sok időt vett igénybe. Továbbra 

is fontos számomra, hogy iskolánk tanulói minél jobb eredményt érjenek el és a felkészítésükre 

minél több és változatosabb feladatsort állítsak össze. 

 

Vajda Gyula 


