
Iskolánk rövid története 

 
A Móricz Zsigmond Görögkatolikus Kéttannyelvű 

Általános Iskola 1987-ben került átadásra. Mátészalkán a 

Móricz Zsigmond út 96-98. sz. alatt található. A 

kétszintes épület 22 tanteremmel, audiovizuális idegen 

nyelvi eszközökkel felszerelt könyvtárral, nyelvi 

laborral, számítástechnika teremmel, tornateremmel, 

táncteremmel, tágas udvarral, játszótéri fajátékokkal 

rendelkezik. Az épület közepén az 1500 főt befogadó 

aulában színvonalas ünnepségek, kiállítások 

megrendezésére van lehetőség. 

2017. szeptember 1-től a Görögkatolikus Egyház 

fenntartásába került. 

 

Tények, programok, hagyományok 

intézményünkben 
 
Intézményünkben hagyományosan arra törekszünk, hogy 

vonzóvá tegyük iskolánkat, és tanulóink megkapjanak 

mindent, amire nyíló értelmüknek szüksége van.  Legfőbb 

feladatunknak tekintjük, hogy olyan alapokat nyújtsunk 

tanítványainknak, amire biztosan lehet építeni. 

 A heti 2 hittanórában pedig a Biblián keresztül 

megismerhetik hitük alapjait és a keresztény élet 

örömét. 
A tanulóink szabadidejének tartalmas kihasználására a 

szakkörökön túl rendszeresen biztosítjuk az erdei tábor, 

a könyvtár, a múzeum és a színházi előadások, 

hangversenyek látogatását is. 

 

Tehetségfejlesztés 

 
1991 óta nemzetközileg elismert Komplex 

Tehetségfejlesztő Programmal tanultak a gyermekek a 

Debreceni Egyetem szakmai irányításával.    

A tanulmányi versenyeken és továbbtanuláskor nyújtott 

kiemelkedő teljesítmények igazolják, hogy intézményünk 

legfőbb értéknek tartja a biztos tudást, az alapkészségek 

elsajátítását, a tehetségekkel való kiemelt foglalkozást. 

 

Munkánk elismeréseként 2016-ban Akkreditált Kiváló 

Tehetségpont és Európai Tehetségpont lettünk. 

2017-ben megkaptuk a Magyar Tehetséggondozó 

Társaság Elismerő Oklevelét. 

 

Kéttannyelvű képzésünk 

 
Az anyanyelv fogalmát mindenki ismeri. Az idegen 

nyelvét is. A két tanítási nyelvű képzéssel az angol 

nyelvet az anyanyelv mellett második nyelvként sajátítják 

el a tanulók. Képessé válnak idegen nyelven nemcsak 

magabiztosan kommunikálni, de gondolkodni is. Azaz 

kétnyelvűvé válni úgy, mint az olyan magyar anyanyelvű 

ember, aki tartósan külföldön él. 

A nyelv elsajátítása nemcsak az idegen nyelv tanításának 

célja, hanem a tanulás eszköze is egyben. 

A heti 5 órás, kiscsoportos nyelvtanuláson túl a tanulók 

néhány tantárgyat magyarul és idegen nyelven is 

tanulnak. Ez heti 10 - 11 óra nyelvtanulási lehetőséget 

biztosít számukra. Ezzel bővül szókincsük, naponta 

használják és alkalmazzák az idegen nyelvet, a „kettős”, 

vagyis a kétnyelvű tanórákon, két nyelven gondolkodnak. 

Egyszerre fejlődik anyanyelvi és angol szókincsük 

valamint gondolkodásuk.  

Munkánkat külföldről érkező anyanyelvi lektor tanár 

is segíti. A kiemelkedő színvonalat jól felkészült, magas 

szinten oktató, nyelvi képesítéssel rendelkező tanítók és 

nyelvtanárok biztosítják. 

 

Az alábbi órákat oktatjuk ANGOL nyelven 

  
Évf. Körny. 

ism. 
Techn. Testn. Tört. Célnyelű 

civilizácó 
Angol 

* 

1. 1 1 3 - - 5 

2. 1 1 3 - - 5 

3. 1 1 3 - - 5 

4. 1 1 3 - - 5 

5. - - 3 2 2 5 

6. - - 3 2 2 5 

7. - - 3 2 2 5 

8. - - 3 2 2 5 

*Az angol nyelvi órák egy részét a külföldről érkező 

anyanyelvű lektor tartja 

Szabadidős tevékenységek 

 
Szabadidőben diákjaink választhatnak a képességüknek, 

érdeklődésüknek és tehetségüknek megfelelően a 

sokszínű szakköri kínálatból: néptánc, társas tánc, foci, 

kézi és röplabda, atlétika, énekkar, irodalmi színpad 

stb. 

 

Hagyományaink 
 

- Ünnepélyes tanévnyitó 

- Csibeavató 

- Szüreti kavalkád 

- Jótékonysági bál 
- Mikulás – várás 

- Meghitt karácsonyi műsor 

- Farsang – jelmezbemutató – bál 

- Fordított nap  
- Móricz-napok 

- Erdei tábor 

- Családi nap 
- Gyermeknapi kirándulás 

 

A 6-os Iskoláért Oktatási - Nevelési Alapítvány is 

hozzájárul minden évben a programok sikeréhez. 

 

 
 

 

 



 

Kapcsolataink 

 
Kapcsolattartásunk az óvodákkal folyamatos. 

Rendszeresen részt veszünk egymás rendezvényein. A 

leendő kisiskolásokat Balázs- és Gergely-járással 

hívogatjuk iskolába. A kicsik nyílt napokon, 

bemutatóórákon kaphatnak betekintést programjainkba, 

mindennapjainkba. 

A felső tagozatos tanulóinknak a továbbtanulás 

megkönnyítését pályaorientációs foglalkozások segítik. 

Testvériskolai kapcsolatot építettünk ki immár 3  külföldi 

iskolával  (Szatmárnémeti, Nagykároly, Widelka). 

 

 
 

 
  

Pillanatképek az iskolai életről 

 

 

 
 

 
 

 

  Móricz Zsigmond 

Görögkatolikus 

Kéttannyelvű 

Általános Iskola   
 Mátészalka Móricz Zs. u. 96-98. 

44/500-074 

moricziskola25@gmail.com 

www.moricz-msz.hu 
 

 

 
 

 

Igazgató:   Szabó Attila 

Lelkiigazgató: Bodnár Attila atya 
Igazgatóhelyettesek: Sebestyénné Fülöp Éva 

   Szűcs Sándorné 
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