ÚJ ZENEISKOLAI ÉPÜLETTEL
BŐVÜLT BIHARI ALAPFOKÚ
MŰVÉSZETI ISKOLA
Ünnepélyes keretek között adták át
a Berettyóújfalui József Attila
Általános Iskola Bihari Alapfokú
Művészeti
Iskolájának
384.667.348.- forint vissza nem
térítendő támogatásból elkészült új
épületét.
A Széchenyi
2020
programban, az EFOP-4.1.2-172017-00026
azonosítószámú
projektben Berettyóújfaluban új
zeneiskolai épülettel bővült, így
korszerű és méltó környezetben
folytatódhat tovább a településen
már nagy múltra visszatekintő
zeneoktatás. Az új épületben olyan
termeket alakítottunk ki, ahol az
egyéni zeneoktatás feltételei a mai
kor
elvárásainak
megfelelő
színvonalon
biztosíthatók.
A
földszinten két terem is helyet
A zeneiskola új épülete
kapott, ahol a kamarazene
oktatására, gyakorlására nyílik lehetőség. A termek összenyithatók, így a közönség előtti zeneművészeti
előadásokat, szakmai konferenciákat is lehet tartani. Az épület teljesen akadálymentesített, így a fogyatékkal
élő tanulók is tanulhatnak zenét. Az épület berendezéséhez bútorokat szereztünk be, továbbá notebook-okat,
asztali számítógépeket, illetve a digitális tananyagok szemléltetéséhez projektorokat is vásároltunk. Az új
informatikai eszközökkel segítjük a gyerekek digitális kompetenciáinak fejlődését. Az új épület földszintjén
egy koncerttermet hoztunk létre, amit versenyzongorával is elláttunk, így a terem csatlakozni tud a város
gazdag kulturális életéhez. A projektnek köszönhetően az intézmény még hatékonyabb, még korszerűbb
elméleti és gyakorlati képzést tud nyújtani. A minőségi oktatás elérhető közelségbe kerül a családok, szülők és
a gyermekek számára a hátrányos helyzetű Berettyóújfalui járásban.
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Az eseményen részt vett Dr.
Vitányi
István
országgyűlési
képviselő,
Muraközi
István
Berettyóújfalu
város
polgármestere, Hajnal Gabriella a
Klebelsberg
Központ
elnöke,
Bulcsu László a Hajdú-Bihar
Megyei Közgyűlés alelnöke, Majosi
Pálma
a
Berettyóújfalui
Tankerületi Központ igazgatója és
Kurtán Mónika a Berettyóújfalui
József Attila Általános Iskola és
AMI
intézményvezetője.
A
projektzáró rendezvényen szép
számmal képviseltették magukat a
tankerület dolgozói, igazgatói,
Összenyitható koncertterem
gazdasági partnerei, az intézmény
pedagógusai, tanulói és a helyi
sajtó munkatársai is.
Az átadási ünnepségen elsőként
Dr. Vitányi István országgyűlési
képviselő
osztotta
meg
gondolatait, aki kiemelte, hogy a
berettyóújfalui
zeneiskola
működése létfontosságú szerepet
tölt be a város kultúrájának
magasabb szintre emelésében. Az
új épület végre méltó helyet
biztosít a zenetanárok munkájának,
a nagy múltra visszatekintő magas
színvonalú zenei oktatásnak. Hajnal
Gabriella, a Klebelsberg Központ
elnöke köszöntőjében elmondta,
Az új épület egyik digitális táblával felszerelt tanterme
hogy a település kétmilliárd
forintnyi infrastrukturális beruházáshoz jutott az elmúlt időszakban. Megköszönte Majosi Pálmának és a
Berettyóújfalui Tankerületi Központ dolgozóinak a pályázat lebonyolítását és a befektetett munkát, a
kivitelezőknek magas szintű megvalósítást. Bulcsu László, a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés alelnöke
beszédében örömét fejezte ki, hogy részt vehet ennek a szép és - oktatási, művészeti szempontból is jelentős épületnek az átadásán. Meggyőződése, hogy az itt élők kemény munkájával tud fejlődni és megújulni
Bihar térsége. Végül Majosi Pálma, a Berettyóújfalui Tankerületi Központ igazgatója vette át a szót, aki
elmondta, hogy a város színvonalas zeneoktatása nem csak a településen élő diákoknak, hanem a térségben
lévő tanulók számára is biztosított és a jövőben is biztosítani fogja a művészet tanulás lehetőségét. A
zeneiskola tervezésekor fontos szempont volt, hogy legyenek olyan tantermek, amelyekben az egyéni
zeneoktatás feltételei a mai kor elvárásainak megfelelő színvonalon biztosíthatóak.
A díszvendégek köszöntője és az ünnepélyes szalagátvágás után a Bihari Alapfokú Művészeti Iskola
tanítványai és pedagógusai adtak megható műsort a koncertteremben. Meglepetésként pedig a
hajdúszoboszlói Zichy Géza Zenei Alapfokú Művészeti Iskola, a Derecskei Alapfokú Művészeti Iskola és a Csenki
Imre Alapfokú Művészeti Iskola pedagógusai is külön előadással kedveskedtek a szervezőknek és a
közönségnek. Az esemény zárásaként a vendégeket végig kísérték az új épületben, bemutatva az új
tantermeket, a hangszereket és az eszközöket.
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Dr. Vitányi István országgyűlési képviselő

Majosi Pálma és Hajnal Gabriella

Bulcsu László , a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés alelnöke

Muraközi István, Berettyóújfalu város polgármestere

Szalagátvágás közben, balról Majosi Pálma, Hajnal Gabriella, Dr. Vitányi István, Bulcsú László, Kurtán Mónika
és Muraközi István.
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Molnár Erika, szaxofon

Gulyás-Szabó Szilveszter, zongora

Hegedűs Imre tagintézmény-vezető, trombita

Herczegfalvi Zoltán, hegedű

Zichy Géza Zenei Alapfokú Művészeti Iskola, a Derecskei Alapfokú Művészeti Iskola és a Csenki Imre Alapfokú
Művészeti Iskola pedagógusainak meglepetés-előadása
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SZAKMAI KONFERENCIA A
BERETTYÓÚJFALUI TANKERÜLETI
KÖZPONT SZERVEZÉSÉBEN

A
„Kritériumorientált,
diagnosztikus
mérésértékelési rendszer” célja a tanulók készségeinek,
képességeinek feltérképezése és az ehhez
kapcsolódó fejlesztendő feladatok segítése. A
tudatos pedagógiai munka alapját képezi a diákok
fejlettségi szintjének ismerete. Ezért a pedagógusok
az évenkénti mérési eredményeket felhasználva
egyéni- és osztályprofilokat hoznak létre a tanulókról,
amelyeket a fejlesztő munkájuk során felhasználnak.
A visszamérések segítségével lehetővé válik a tanulók
önmagukhoz viszonyított teljesítményének nyomon
követése, a tanulás folyamatának optimálisabb
tervezése. A képességek fejlesztéséhez elektronikus
formában
feladatbank
áll
a
pedagógusok
rendelkezésére. Minden tanév elején az alsó tagozat
1. és 2. évfolyamon tanító kollégáknak belső
továbbképzéseket szerveznek. Ezek mellett a tanév
során több alkalommal is bemutató foglalkozásokat,
módszertani előadásokat szerveznek.
Ezt a mérés-értékelési rendszert a Berettyóújfalui
Járás területén 2014/2015-ös tanévben vezettük be.
2018 szeptemberétől további tizenhárom intézmény
csatlakozott a rendszerhez, amelyhez egy évvel
később újabb négy iskola társult. A Berettyóújfalui
Tankerületi Központ célja, hogy a tanév végére a

lehető legtöbb területen vezessék be az online
méréseket.
A mérési rendszer népszerűsítésére, az elmúlt évek
mérési
eredményeinek
bemutatására,
továbbképzési lehetőségek ismertetésére szolgált a
november 3-án megrendezett Tankerületi Szakmai
Konferencia, amit a Berettyóújfalui Járási Hivatal
Fráter László dísztermében tartottak meg. A
rendezvényen Kindrusz Pál mérési szakértő, Majosi
Pálma a Berettyóújfalui Tankerületi Központ
igazgatója, Nagy László a Berettyóújfalui Tankerületi
Központ
szakmai
helyettese,
a
tankerület
munkatársai,
intézményvezetői,
és
mérési
rendszergazdái vettek részt.
A vendégek köszöntése után Törökné Csörsz Csilla,
az Irinyi Károly Általános Iskola intézményvezetője
mérési-értékelési
rendszer
bevezetésével
kapcsolatos tapasztalatait osztotta meg. Kitért a
nevelőtestület állhatatos munkájára, a pedagógusok
fogékonyságára és a szülőkkel való hatékony
együttműködésére is. Kiemelte a rendszer pozitív
hatását, különös tekintettel a hátrányos helyzetű
település iskoláira. Ezt követően a rendszerhez idén
csatlakozó Létavértesi Irinyi János Általános Iskola
igazgatója, Szentmiklósi Miklós tartott előadást a
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rendszer bevezetésének fontosságáról, a kedvező
hatásairól és nehézségeikről is. Szűcs Norbert az
Ebesi Arany János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskola intézményvezetője és Csiha László
az iskola belső mérési rendszergazdája beszámolt a
szociális kompetencia fejlesztéséről. A rendszer
szükségességéről, bevezetésének tapasztalatairól
beszélt Majosi Pálma, a Berettyóújfalui Tankerületi
Központ igazgatója. Részletezte, hogy a köznevelési
intézmények mit tehetnek a lemorzsolódás
csökkentéséért,
a
tanítási-tanulási
folyamat
hatékonyságáért. Szemléltette a kapcsolatot a
hatékonyság növelése, a tanulók eredményeinek
javulása, a képességek és készségek fejlődése és a
tanulási motiváció erősítése között. Bemutatta a
közönségnek Kocsis Csaba tavasszal megjelent
könyvét, ami a szociális kompetencia fejlesztésében
résztvevő tanulók rajzait tartalmazza.
Szociometriáról, szociális kompetenciáról és a
tanulói klíma méréséről osztotta meg gondolatait
Kissné Juhász Anna Ilona, a Berekböszörményi
Kossuth Lajos Általános Iskola matematika-kémia
szakos pedagógusa, külső rendszergazdája. Gál
Tamás, a Magyarhomorogi Szabó Pál Általános
Iskola
intézményvezető-helyettese
és
külső
rendszergazdája tapasztalatait mondta el a mérésiértékelési rendszer bevezetésével kapcsolatosan. Az
ének-zene oktatás és a fogalmazó képesség
kapcsolatáról tartotta előadást Takács-Nagy Anita, a

Törökné Csörsz Csilla,
az Irinyi Károly Általános Iskola intézményvezetője

Hajdúszoboszlói Bárdos Lajos Általános Iskola tanára,
külső rendszergazdája.
A Szakmai Konferencia vége felé közeledve
pódiumra állt Kindrusz Pál mérési-értékelési
szakértő, aki az elméleti alapokkal és tovább
fejlődési lehetőségekkel ismertette meg a
hallgatóságot. Kiemelte, hogy a rendszer megfelelő
működéséhez elengedhetetlen az elkötelezett
intézményvezetés,
a
szakmailag
felkészült
rendszergazda,
az
innovációra
fogékony
nevelőtestület a hatékony belső továbbképzések és a
szakértői háttér. Végül Nagy László, a Berettyóújfalui
Tankerületi Központ szakmai vezetője tartotta meg
beszámolóját a 2014-2021-es időszakban elért
eredményekről és tapasztalatokról.
A Szakmai Konferencia segítette az intézményeket,
hogy jobban megismerhessék a tankerületben folyó
munkát, a „Kritériumorientált, diagnosztikus mérésértékelési rendszer” előnyeit és tapasztalatait.
További
tervek
között
szerepel
a
belső
rendszergazdák és a pedagógusok további képzése,
módszereiknek
fejlesztése.
A
továbbtanulás
támogatásával el szeretnék érni, hogy minél több
szakvizsgázott mérési szakember legyen az
iskolákban, és minél több intézmény csatlakozzon a
fejlesztő munkához. Ezáltal csökkenthet a tanulók
lemorzsolódása, és sikerélményhez juthatnak.
Fejlődik a pedagógusok módszertani és mérésiértékelési kultúrája.

Szentmiklósi Miklós, Létavértesi Irinyi János
Általános Iskola igazgatója
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Csiha László, az ebesi iskola
belső mérési rendszergazdája

Szűcs Norbert az Ebesi Arany János Magyar-Angol Két
Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezetője

Majosi Pálma, a Berettyóújfalui Tankerületi Központ igazgatója

Gál Tamás, a Magyarhomorogi Szabó Pál Általános Iskola
intézményvezető-helyettese és külső rendszergazdája

Kissné Juhász Anna Ilona, a Berekböszörményi Kossuth
Lajos Általános Iskola külső rendszergazdája
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Takács-Nagy Anita, a Hajdúszoboszlói Bárdos Lajos
Általános Iskola külső rendszergazdája.

Nagy László, a Berettyóújfalui
Tankerületi Központ szakmai vezetője

Kindrusz Pál, mérési-értékelési szakértő

CSENKI IMRE NÉPTANÍTÓ DÍJ
A 2020/21-es tanévben Püspökladány Város Képviselő Testületének, a város Egyesített Óvodai Intézményének,
valamint a Csenki Imre Alapfokú Művészeti Iskola tantestületének felterjesztése alapján a Csenki Imre
Néptanítói Díj adományozásában Szabóné
Bojtor Éva zenetanár részesült.
Szabóné Bojtor Éva, a Csenki Imre
Alapfokú Művészeti Iskola ütőtanára.
1967- ben született Püspökladányban,
kisgyermekként lépte át először a
zeneiskola
kapuját.
34
éves
munkaviszonnyal
rendelkezik:
1992.
szeptember 1-től kezdve végzi töretlenül
elhivatott
pedagógiai
munkáját
Püspökladányban, a zeneiskola falai között.
Alapfokú zenei tanulmányait szintén
Püspökladányban, a Csenki Imre Alapfokú
Művészeti Iskolában végezte, majd a Kodály
Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskolában
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tette le az érettségi vizsgát. Sikeres felvételt nyert a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Debreceni Tagozatára,
ahol 1988-ban ütőhangszer- és szolfézstanár alapdiplomát, illetve szakképzettséget szerzett. Óvodapedagógusi
másoddiplomáját 1997-ben kapta kézhez Szarvason. Pedagógiai munkája során mindig is fontosnak tartotta a
szakmai fejlődést. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy 2014-ben ismét iskolapadba ült, ahol a vizsgák
után 2016-ban egyetemi szakképzettséget, mesterfokozatot szerzett, mint okleveles ütőhangszer tanár. 2017ben pedig sikeres minősítési eljárást követően Pedagógus II. fokozatba lépett. Tantestületükben Éva mindig is
élen járt a szakmai megújulásban, a fejlődni akarásban, a személyes példamutatásban, önzetlen
segítőkészségben. Szakmai előmenetelét mindig is az igényesség, a magasfokú pedagógiai hozzáértés
jellemezte. Ez leginkább a tanszaki koncertjeiben tükröződnek, ahol rendszeresen számolhatnak újabb
meglepetésekkel, újításokkal. Hosszú éveken keresztül szervezett és szervez mostanság is kollégáival nyaranta
zenei táborokat. Számára mindig is fontos volt
a tehetséggondozás, hiszen az elmúlt 29 év
alatt több növendékét készítette fel sikeresen
továbbtanulásra. 1993 óta minden alkalommal
résztvevői a váci Országos Ütőhangszeres
Kamarazenei Találkozónak, ahol 2010-ben, a
Győri Országos Maros Gábor Ütőhangszeres
versenyen duó kategóriában országos 2.
helyezést szereztek. A felsoroltakon túl az
iskolai, városi rendezvények, pályázatok során
folyamatosan vállal feladatokat, ötletel,
mondhatni egyik legkreatívabb pedagógusuk
egyike, aki a feladatokért önként jelentkezik.
Különböző együttesek tagjaként, mint az
ütőegyüttes, ÁFÉSZ kórus, az iskola
szalonzenekara rendszeres résztvevője a város
kulturális rendezvényeinek. Az ő nevéhez
fűződik a beiskolázási szórólap, a honlap,
valamint a közösségi oldal megvalósítása,
annak folyamatos szerkesztése, aktualizálása.
Munkájára jellemző a lojalitás, valamint a
kollegákkal való példaértékű együttműködés.
Munkatársai mind szakmailag, mind emberileg
egyaránt számíthatnak rá. Oktató-nevelő
munkájának középpontjában mindig a
gyermekközpontúság, az egyéni, differenciált
bánásmód állt. Ezzel együtt mindig is
fontosnak
tartotta
a
szülőkkel
és
növendékeivel való jó kapcsolattartást. Ezt mi
sem jelzi jobban, mint az, hogy erre, a díjátadó
ünnepségre is az első hívásra nagyon sokan jelentkeztek jelenlegi és volt diákjai egyaránt, hogy együtt
ünnepeljék meg ezt a jeles eseményt! Közéleti szerepvállalásában meg kell említeni a 2006 és 2010 közötti
időszakot, amikor is Püspökladány Város Oktatási, Kulturális és Sportbizottságának tagjaként tevékenykedett. A
fent leírtakból kirajzolódik egy olyan sokoldalú pedagógusi, közéleti, a csapatmunkát előtérbe helyező
személyiség, aki az alapvető munkaköri elvárásokon túl, tevékenységeivel nagyban hozzájárult és hozzájárul
most is saját intézményének és tágabb közösségének kulturális fejlődéséhez.
Az eddig felsoroltak, valamint a hosszú évek óta végzett elhivatott pedagógiai munkája alapján
Püspökladány Város Képviselő Testületének, a város Egyesített Óvodai Intézményének, valamint a Csenki
Imre Alapfokú Művészeti Iskola tantestületének egybehangzó véleménye, hogy a Csenki Imre néptanító díj
2021-ben is méltó helyre került, melyhez ezúton is szívből gratulálunk!
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KONFERENCIA: NÉPMŰVÉSZETI
OKTATÁS BEVEZETÉSE AZ ALAPFOKÚ
MŰVÉSZETI ISKOLÁKBAN
Az ősz egyik kiemelt eseménye volt a Nádudvari Népi Kézműves Szakgimnázium és Kollégium életében, hogy
a Tankerületi Központtal együtt Szakmai Konferenciát szervezett a „Népművészet Oktatás Bevezetéséről az
Alapfokú Művészeti Iskolákban” témában, tankerületi munkatársak, intézményvezetők és pedagógusok
számára. A cél az volt, hogy minél szélesebb körben ismerjék meg azt a törvényi változás adta lehetőséget,
hogy a 2021/2022-es tanévtől már népművészet tanszak is indítható az Alapfokú Művészeti Iskolákban.
A nádudvari szakgimnázium felvállalta, hogy a képzés népszerűsítéséért mindent megtesz és igyekszik a
legszélesebb körben segíteni az érdeklődő intézményeket. Fontos szempont volt, hogy megfelelő
szakemberek segítségével tudják bemutatni az indítás feltételeit, a képzés sajátosságait. A 2021. október 13-án
megrendezésre kerülő konferencia az iskola impozáns Szín-terében kezdődött ahol a résztvevőket először
Maczik Erika Nádudvar város polgármestere, Majosi Pálma a Berettyóújfalui Tankerületi Központ igazgatója
köszöntötte, majd az intézmény megtekintését követően a konferencia az Ady Endre Művelődési Központ és
Városi Könyvtár tanácstermében folytatódott. A délután négy óráig tartó a szakmai előadásokat követő
beszélgetések alkalmával volt idő szakmai tapasztalatcserére, személyes szakmai kapcsolatok építésére.
A konferencia első részében Borosán Beáta az EMMI Köznevelési és Szakképzési Programkoordinációs Osztály
osztályvezetője előadásában a népművészet oktatás bevezetésének az intézményi átszervezéshez kapcsolódó
gyakorlati kérdéseit érintette, Beszprémy Katalin a népművészeti tanszak kerettanterv kidolgozásának szakmai
vezetője a népművészeti nevelés
fontosságára hívta fel a figyelmet és
bemutatta
az
új
tanszak
alapstruktúráját. A konferencia
második részében a résztvevőknek
lehetősége volt az előadók felé
kérdések feltevésére. Ezt követően
Kálló Marianna a Gyulai Gaál Miklós
Általános
Iskola
és
Alapfokú
Művészeti Iskola igazgatója a tanszak
elindításával kapcsolatos gyakorlati
tapasztalatairól tartott előadást.
Jelenlétével
megtisztelte
a
rendezvényt Péterffy Balázs a
Klebelsberg
Központ
szakmai
elnökhelyettese, aki zárásként „A
népművészet tanszak az Alapfokú
Művészeti Iskolában 2021/2022ben” témában foglalta össze és zárta
keretbe
a
konferencián
elhangzottakat.
Maczik Erika, Nádudvar város polgármestere
Az ország számos terültéről érkeztek
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Péterffy Balázs, a Klebelsberg Központ szakmai
elnökhelyettese

Majosi Pálma, a Berettyóújfalui Tankerületi Központ
igazgatója

pedagógusok a rendezvényre, ami azt mutatja, hogy nagy az érdeklődés a tanszak bevezetésére. Az igény már
régóta megvolt, és nagy öröm számukra, hogy elérkezett ez a fordulópont. A kézműves oktatás, valamint a népi
kézművesség szemszögéből a jövő nemzedék nevelése biztosabbá vált. Örvendetes, hogy ezáltal a diákok
magyar műveltségre nevelése újabb területen is hangsúlyt kap.

KERÉKPÁRTÚRA
Minden év őszén van egy nagyon fontos és többek
számára jelentős esemény Püspökladányban, a
Köztársaság Napi Kerékpáros Emléktúra, melyet a
Petritelepi Általános Iskola szervez évről évre.
Annak idején néhány pedagógusban fogalmazódott
meg az ötlet: egy olyan rendezvényt szerettek volna,
ami megmozgatja az embereket, túlnő az iskola falain
és méltó megemlékezése a forradalom hőseinek. A
gyönyörű őszi idő segített a döntésben. Az ötletet
megvalósítás követte. Útvonaltervek, engedélyek, és
nem utolsó sorban támogatók keresése. Ez a
kezdeményezés egyre több és több résztvevővel
városi rendezvénnyé nőtte ki magát az évek alatt. A
szervezésben iskola minden dolgozója érintett, mindenki kiveszi a részét a munkából.
Október 23-án kicsit hűvös reggelre ébredtek. Korán keltek, hiszen igyekezniük kellett, hogy minden a lehető
legjobban sikerüljön ezen a napon. Már mindenki tudta a feladatát, ezért is ment olyan gördülékenyen a
szervezés. A csapat egy része szendvicseket készített, teát, kávét főzött az útvonal biztosításában részt vevő
önkénteseknek: rendőröknek, polgárőröknek, szülőknek és kollégáknak. Mások a fordulópontnál szervezték a
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gördülékeny haladást, dacolva a
kint akadálytalanul fújó hideg
széllel. A többiek nevezési lapot
írtak,
irányították
és
lebonyolították a programot. Egy
jól összeszokott csapat dolgozott
össze, mindenki tudta mi a dolga.
Az idén, ahogy a tavalyi évben is,
a járványügyi intézkedéseknek
megfelelően korlátozásokra volt
szükség. Az iskola előtti rész
forgalomtól elzárt terület lett, így
a nevezés a járdán valósult meg,
míg a gyülekező a kerékpárúton,
illetve a kövesúton és környékén
volt. A nyolcadik osztályosok
büféjében mindenki vásárolhatott
finom hamburgert, lángost,
lepcsánkát, de innivalóval, kávéval is szolgáltak az indulóknak. A „mindenki ajándéka” egy püspökladányi
vállalkozó, Erdei Zsanett által készített fotó volt. A Bárándi Pékség linzereit a nevezéskor kapták meg a
kerékpározók.
A túrát Tóth Lajos, Püspökladány polgármestere indította el. Szemet gyönyörködtető volt a látvány, ahogy a
640 ember motoros rendőr felvezetéssel, bolyban haladva kerékpározott. Jó volt látni a lelkes, bár kissé fáradt
arcokat. A rendezvényt megtisztelte a lengyel testvérvárosból érkező küldöttség is. A kerékpározók
visszaérkezéséig együtt rótták le tiszteletünket Arnóth Sándor pedagógus előtt, aki a város polgármestere és
a térség országgyűlési képviselője is volt. Az emlékezés mécsesét gyújtották meg a kerékpártúrát
kezdeményező Nagy Benjáminné Sándor Ibolya sírjánál is.
Az eredményhirdetésre az utolsó kerékpározó beérkezését követően került sor. Kisorsolásra került 2 db felnőtt
kerékpár, 2 db gyermekkerékpár, 1 db roller, 1 db gördeszka. Ajándékcsomagot sorsoltak családi kategóriában,
valamint meglepetést kapott a legidősebb női és férfi kerékpározó.
„A szervezők ezúttal is köszönik a vállalkozóknak, kedves ismerősöknek, akik szolgáltatásaikkal, adományaikkal
hozzájárultak a kerékpártúra sikeres lebonyolításához! Az utakat a Rendőrség és a Polgárőrség biztosította. Az
idei évben a környékbeli polgárőrök is megtisztelték a rendezvényt. Külön köszönet illeti őket az önzetlen
segítségükért!” -Oláh Attiláné, a Petritelepi Általános Iskola pedagógusa

SZAKMAI NAP A TUDATOS
FOGASZTÓVÁ NEVELÉS JEGYÉBEN
Az Ebesi Arany János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Szakmai napot tartott, hetedik
osztályos tanulókkal, akik bemutató óra keretében ismertették meg az érdeklődőket néhány olyan
módszerrel és feladattípussal, amit jól lehet hasznosítani a tudatos fogyasztóvá nevelés során is. A
feladatokba bevonták a részt vevő pedagógusokat is. (Learningapps, Kahoot!, Wordwall)
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A nap második felében bemutatták az iskolában folyó jó gyakorlatot, a Fogyasztói tudatosságra nevelő
hónapot. Ez a program a szabadidős tevékenységeket és az óraközi szüneteket célozza meg elsősorban, de
bármelyik szaktanár vagy osztályfőnök folytathatja óráján az aktuális téma tárgyalását. Egy olyan bővíthető,
formálható, egyéni igényekre alakítható programsorozatot hoztak létre, ami épít a már meglévő korábbi
programokra, de a több héten keresztül tartó figyelem ráirányítással nagyobb és tartósabb hatást sikerül elérni,
mint a korábbi egynapos eseményekkel. A „jó gyakorlat” célja a felelős fogyasztói magatartáshoz, ezáltal a
fenntarthatósághoz és a környezettudatossághoz szükséges képességek és készségek kialakítása, fejlesztése,
ismeretek szerzése és a korábban tanultak elmélyítése a fogyasztói tudatosságról játékos, élményszerű
formában.
Az előadásban résztvevő pedagógusok saját tapasztalatukon keresztül egy-egy témahetet mutattak be ebből a
fogyasztói hónapból. Bemutatásra került a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Saferinternet programjának
néhány eleme, amely a tudatos és biztonságos internetezéshez, fogyasztói tudatossághoz adott hasznos
tanácsokat. Ismertetésre került, hogy a Google és a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat elindította a
„Legyél az Internet Ásza!” című programot Magyarországon. Ismertették a „Gondold újra! hulladékból
kreatív tárgyak az újrahasznosítás jegyében” elnevezésű alkotói pályázatukat is.
A délután jó hangulatú tapasztalatcserével zárult!

DR. SZIVES OTTILIA ELŐADÁSA
A Magyar Természettudományi Múzeum fő muzeológusa tartott előadást a földrajz múltja után érdeklődő
diákok számára a Hőgyes Endre Gimnáziumban.
Az előadó bemutatta a múzeumban zajló kutatómunka folyamatát. Megismerhették a jura és kréta időszakok
határának kutatásának nehézségeit, eredményeit. A bemutató szervesen illeszkedett a középiskolás
tananyaghoz, így sok információ nem volt teljesen ismeretlen a tanulók számára. Mégis a fosszíliák -más
néven ősmaradványok, ősleletek, az állatok, növények vagy más élő szervezetek megkövesedett vagy egyéb
módon megőrződött maradványai, illetve lenyomatai- kinézete, tulajdonságai, viselkedése tanulságul szolgáltak
minden hallgatónak.
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Az előadás végén Dr. Szives Ottilia felajánlott egy kutatási lehetőséget is azoknak a diákoknak, akik szeretnének
tudományos munkát végezni ebben az elhangzott témában Budapesten.

HADISÍR GONDOZÁS DERECSKÉN
Farkas Gábor százados úr, a debreceni Bocskai István
Lövészdandár tisztjének kezdeményezésére indult meg a
Derecskén található hadisírok felkutatása és gondozása. Ennek
keretében sor került a hadisírok jegyzékének az összeállítására majd
beazonosítására.
A tevékenységbe kapcsolódott a Derecskei I. Rákóczi György
Gimnázium, Technikum és Kollégium 11. C osztálya számos
tanulója is, az osztályfőnökük László János és Farkasvölgyi Győző
tanár úr. A tanulók az őszi szünetben is feláldozták idejüket a
hadisírok rendbetételére. Ennek keretében a római katolikus
temetőben található 14 első világháborús hadisír rendezésére
került sor. A diákok kiemelkedő munkát végeztek, ezért külön
dicséretben részesítik őket: Puskás Bianka, Reményi Enikő, Gyólai
Gábor, Ocskay Attila.
Nagy lelkesedéssel, szívesen vettek részt a munkában és remélik
tevékenységük példaértékű lesz mások számára is. Mint mondták:
„Ez a minimum, amivel tartozunk a hősöknek!”
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ELSŐSÖK HETE
A
Hőgyes
Endre
Gimnázium
hagyományaihoz
híven,
idén
is
megrendezte az Elsősök Hetét.
A bejövő osztályok már szeptember óta
nagy szorgalommal készültek erre a
hétre. Elkészítették saját tablójukat,
indulót is írtak és lázasan tanulták a
bemutatkozó táncukat, mely nagy sikert
aratott a diákok körében is.
Ebben az évben is különböző tematika
szerint kellett beöltözniük. Idén a
történelmi korok kategóriából választott
a Diákönkormányzat az elsősök számára
témát. A 9. A osztály hippik, a 9. C ókor, a
9.D osztály középkor embereinek öltöztek
be, a 7. E osztály tagjai pedig őskor
alakjait
jelenítették
meg.
Az
osztályfőnökök is kivették a részüket a
feladatokból,
táncoltak,
versengtek,
lelkesítettek és az osztályokkal együtt
kacagtak. Egész héten át tartottak a
vetélkedők és a próbák, melyet egy
diákokból álló zsűri pontozott.
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A rendkívül szoros versenyben a vándorkupa idén a legkisebb gimnazistákhoz, a 7. E osztályhoz került, akik
egy évig magukénak tudhatják a legjobb elsős osztály címét. A programot a Hőgyes Endre Gimnázium
Diákönkormányzata szervezte. A képeket készítette: Csáki Máté 11. E osztályos tanuló.

ÚJRA OVISULI!
Október 13-án, egy tanév kihagyása után, ismét
megnyitotta kapuit az Ovisuli!
A Mikepércsi Hunyadi János Általános Iskola lelkes
pedagógusai fogadták azokat a nagycsoportos
óvodásokat, és szüleiket, akik kíváncsiak voltak az
iskolára, a tanító nénikre, és akik szívesen töltenek el
egy játékos képességfejlesztő órát. A vártnál is
nagyobb volt az érdeklődés. 30 ovisnak mutatták be az
épületet, majd a tornateremben mozgásfejlesztő
játékok
részesei
lehettek
Almási
Rita
fejlesztőpedagógus, valamint a leendő első osztályos
tanító nénik, Kádárné Erdei Judit és Holczerné Bodnár
Adél jóvoltából. Amíg a gyerekek játékosan tanultak,
addig a szülők az iskola mindennapjaival
ismerkedtek. A hangulat remek volt, a szereplők kedvesek, érdeklődőek, így minden adott volt, hogy az
Ovisuli program ismét az iskola egyik sikeres projektje legyen.
„Köszönjük a megjelenteknek a tartalmas estét, melyet a továbbiakban is újra folytatunk!
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!” - Feketéné Györfi Erika, Intézményvezető-helyettes és az Ovisuli
koordinátora

NYÍLT NAP A RÁKÓCZIBAN
November 8 –án, hétfőn megtartotta az idei első nyílt napját a leendő kilencedikes diákok számára a
Derecskei I. Rákóczi György Gimnázium, Technikum és Kollégium.
Reggel 7.45-től regisztrálhattak a Lengyel utcai főépületben a látogatóba érkező diákok. A legtöbb tanuló nem
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egyedül érkezett, hanem szüleikkel. A segítő kilencedikes diákok tájékoztatták őket a számukra szervezett
programokról.
A délelőtt folyamán az első és a második órában tanítási órákat látogathattak meg az érdeklődők. A
közismereti tárgyak mellett a szakmai órákba is betekintést nyerhettek. 9.30-tól 10.30-ig egy pontgyűjtő
játékban vehettek részt. Ez hat állomást jelentett, ahol különböző feladatokat teljesíthettek. Szükség volt egy
kis matematikára, szerelhettek számítógépet, kosarazhattak, használhatták német vagy angol nyelvtudásukat,
air-soft lövészeten próbálhatták ki magukat vagy akár a minta zárkát is meglátogathatták. Aki legalább négy
állomáson teljesítette a kapott feladatokat apró ajándékot választhatott.
10.45-től a Városi Sportcsarnokban folytatódtak az események, ahol Nagy József igazgató úr tartott
tájékoztatót. Kovács Attila tanár úr sportbemutatója után a 12. D osztály rendőri intézkedéssel egybekötött
szalagtűző táncát tekinthette meg a csarnok közönsége. A bemutatók nagy sikert arattak. Sajnos az előzetesen
meghirdetett programválasztékból betegség miatt elmaradt Szél Gábor tanár úr kung-fu bemutatója. A
délelőtt folyamán a kollégium is tárt kapukkal várta az érdeklődő nyolcadikosokat a szüleikkel együtt.
Ezen a délelőttön csak ízelítőt adhattak az intézmény kínálatából és életéből, de remélik ezzel is felkeltették a
nyolcadikosok érdeklődését, meg tudták nekik mutatni miért érdemes a derecskei középiskolát választani.

GYERE VELÜNK BIHARORSZÁGBA!
A Főnix Néptáncegyüttes évek óta szervezi a „Gyere
velünk!” programját. Minden alkalommal más és más
néprajzi területre kalauzolja el az érdeklődőket.
Október 30-án 14.00 órától a Debreceni Művelődési
Központ és Ifjúsági Ház a „Gyere velünk
Biharországba!” címmel ismeretterjesztő családi
délutánt szervezett. A Derecskei Alapfokú Művészeti
Iskola néptánc tanszakos esztári és mikepércsi
diákjai, néhány családtaggal kiegészülve 45 fővel

vettek részt a rendezvényen. Dr. Horvát Péter
előadásában a történelmi Biharországról hallhattak az
érdeklődők színes prezentációt. A Romániába is
átnyúló földrajzi egység -Bihar, Bihor- a Partium
vonalában helyezkedik el, a Sárréttől egészen a
Királyhágóig.
Rácz Anikó, a berettyóújfalui Bodorka Népmese Pont
előadója két helyi mesével kötötte le az érdeklődők
figyelmét, bevonva a hallgatóságot a cselekmény
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fordulópontjainak változásába. Kísérőprogramként
kézműves tevékenységgel is próbálkozhattak a
fiatalok. Kanalas Józsefnével csuhéból állatokat
készítettek (pillangót, katicabogarat). Elleshették a
Bihari Népművészeti Egyesület tagjaitól a nemezelés,
a gyöngyfűzés és a rongybaba készítés technikáját.
Nagyváradról, a Csillagocska Alapítványtól érkezett
Benedek Árpád zene- és néptáncpedagógus. Először
bemutatta a köröstárkányi népviseletet, mely a maga
nevében páratlan színvilággal emelkedik ki az erdélyi
viseletek közül. Dimény Eszter, szintén a Csillagocska
Alapítvány képviseletében jött a rendezvényre, aki
bihari mondókákat, játékokat és néptáncot tanított az
érdeklődőknek az ugyancsak nagyváradi Soroglya

zenekar muzsikájára. A közös játék és éneklés, az élő
zene emelkedett hangulatot teremtett. A Főnix
Néptáncegyüttes tagjai zsíros kenyérrel és teával
kínálták a vendégeket.
„A cél, hogy minél színesebben ismerjenek meg a
fiatalok egy-egy tájegységet, ez most nekünk sikerült.
A csoportok tagjai barátságot kötöttek egymással,
hiszen a játékokon keresztül akarva akaratlan más és
más társsal lehetett találkozni, így gazdag közösségi
élménnyel, kézműves alkotásokkal térhettek haza.
A helyi hagyományok élményszerű megismerése, a
szülőföldhöz való kötődéshez a népi értékek és
elődeink tiszteletéhez is hozzájárul.„ - Vajasné Ragályi
Edit, folklórismeret tanár

ERASMUS+ SPANYOLORSZÁG
Október 11. és 15. között került megrendezésre a
spanyol virtuális programsorozat az Erasmus +
pályázat következő eseményeként.
Ezen a héten a robotika egyik speciális ágával, a
drónokkal és azok programozásával foglalkoztak a
bevont diákok az Ebesi Arany János Magyar-Angol
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában. A program
első napján betekintettek a spanyol iskola
hétköznapjaiba valamint Santander és környéke
nevezetességeivel ismerkedtek meg. A nap végén
minden ország kvíz játékban vett részt, amit a magyar
csapat meg is nyert. A szerdai nap a kreativitásról
szólt, egy szállodai robot tervezése, piacra dobása és
reklámozása volt a feladat. A magyar gyerekek most
is bizonyították, hogy igazán egyedi, kreatív ötleteik
vannak. A záró napra egész héten készültek a

csapatok, hiszen egy „Drone Challenge” elnevezésű
programmal kellett bizonyítaniuk, hogy megtanulták
a drónok programozását, irányítását. Az egyik
feladatban hullahopp karikákon kellett átreptetniük a
drónt, de virtuális program segítségével egy
szimulációban is helyt kellett állniuk.
A magyar csapat végig lelkesen vett részt a
programokban és új barátokat szereztek a
partneriskolák diákjai közül. A magyar csapat tagjai:
Szöllősi Lara, Molnár Maja, Beke Lilla, Árva Szabina,
Dávid Tamás, Páll Roland és Piskó Péter.
Valamennyien 8. a osztályos tanulók.
A
szakmai
munkában
és
a
rendezvény
lebonyolításában közreműködtek: Kissné Lantos Éva,
Csiháné Pálinkás Krisztina és Kulcsárné Toroczkai Dóra
pedagógusok.

OSZTÁLYTERMI SZÍNHÁZ
Októberben lehetőség nyílt a Hőgyes Endre Gimnáziumnak arra, hogy a Csokonai Ifjúsági Program keretében
részt vegyenek egy interaktív színdarab előadáson, amely a “Kimondhatatlan” címet viselte.
“Ez a mű egy pályázat keretében készült el, még az első járványhullám idején, amikor ugyanis a Csokonai
Színház felhívást tett közé a középiskolások és az idősebb korosztály számára. Kérték, hogy írjanak olyan
színdarabot, mely egy nehezebb témát dolgoz fel, és jelen van a diákok életében. Ez a mű a családon belüli
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erőszak kegyetlen és tabuk nélküli összefoglalója, ahogy a
szerző mondta, a fikció és a valóság keveredése. Érdekessége,
hogy a mai napig nem tudjuk az alkotó nevét, csak a
monogramját és a székét hagyta a színházra egy levél
kíséretében. A program igazán érdekes volt számunkra.
A bevezető után kezdtünk elmélyülni a darabban a
színészekkel, és egy mindent tudó narrátorral. Egy ideig
követtük a történetet, majd amikor válaszponthoz érkeztünk,
megbeszéltük az eseményeket, átbeszéltük, hogy mi lett
volna, ha egyes dolgok nem úgy történnek meg, ahogy azt a
szerző leírta vagy éppen egy-egy szereplő döntéseit tettük
mérlegre és döntöttük el, hogy milyenek is valójában.
Lehetőségünk nyílt vitatkozni egy karakterrel, tárgyakkal
berendezni egy családi viszonyt, nem mellesleg rapet írni,
mindezt a szerző kérésére. Kedvencem mégis az volt, amikor el
kellett döntenünk, hogyan reagáljon a szereplő egy megtudott
titokra. Nagyon érdekesnek és kissé szórakoztatónak találtam
az osztályunk ötletét, és nagyon megdöbbentem a színészek
improvizációján, hogy azt, amit mi közösen kigondoltunk ők
milyen profin megvalósították. Természetesen egyszer minden
jó véget ér, lezártuk az addig átélt élményeket. Az egész egy
kerek lezárást kapott, amely megmutatta milyen sokat jelenthet a barátság, és hogy ha kitartunk az álmaink,
céljaink mellett, semmi sem lehetetlen.
Köszönöm, hogy lehetőségem volt ezen a rendhagyó foglalkozáson részt venni, nagyon tetszett. Remélem még
sok fiatalnak lesz alkalma arra, hogy megnézze ezt a felemelő előadást, és hozzáadhassa véleményét a
történethez.” - Kerekes Anna 11.e osztályos tanuló

KEDVESHÁZ: A HELY, AHOL
JÓ GYEREKNEK LENNI!
BARSI DÉNES ÁLTALÁNOS ISKOLA
Október 14-én a Barsi Dénes Általános Iskolában Lázár Péter állami gondozásban felnőtt cigány pedagógus
„A cigányteleptől az egyetemig” című motiváló és élményt nyújtó interaktív előadást tartott a 6-8 évfolyam
tanulóinak. Ennek keretében a tanulók megismerhették a pedagógus küzdelmes életútját, melyből hitet és
erőt meríthettek életcéljaik eléréséhez.
A gyermekelőadás után a nyírteleki Kedvesház alapítója, a Kedvesház-pedagógia megalkotója, Lázár Péter
pedagógusoknak és szakembereknek is tartott előadást. Bemutatta azt a 40 éves esélyteremtő munkásságát,
mely a lakásotthonok létrejöttéhez, a Kedvesház megalapításához és terjesztéséhez vezettek. A program az
„Esélyt a bihari gyermekeknek II.” EFOP-1.4.2-16-2016-00002 projekt keretében a Bihari Önkormányzatok
Többcélú Kistérségi Társulásának szervezésében valósult meg.
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BEREKBÖSZÖRMÉNYI KOSSUTH LAJOS
ÁLTALÁNOS ISKOLA
A Berekböszörményi Kossuth Lajos Általános Iskola felsős tanulói is
interaktív, érzékenyítő előadáson vettek részt október 13-án. Lázár Péter
roma pedagógus küzdelmes életének bemutatásával példaképként állt a
gyerekek előtt. Az előadáson a berekböszörményi diákokban tudatosította,
hogy mindenkinek kell lenni az életben céljának, hitének, hogy azt el tudja
érni és kellő akaratnak a megvalósításhoz. Mindenkinek szüksége van egy
„Edit nénire” és „Miki bácsira”, akik egyengetik életútjukat. Az előadást
dalokkal, irodalmi művek előadásával színesítette. Lázár Péter szuggesztív
egyénisége a mai napig hatással van tanulókra.

ROMÁN NEMZETISÉGI
GASZTROFESZTIVÁL
A Magyarhomorogi Szabó Pál Általános Iskola Körösszegapáti Tagiskolája nyelvoktató iskolaként fontosnak
tartja a román hagyományok és kultúra megismertetését, átörökítését. A román irodalom egyik kiemelkedő
alakjára, Mihai Eminescuról emlékeztek az Ortodox Templomkertben. A költő tiszteletére felállított
mellszobornál felelevenítésre került életének története, munkásságának állomásai, művei. Ezt követően a
Hajdú-Bihar Megyei Román Területi Nemzetiségi Önkormányzat által szervezett Gasztronómiai Fesztivál
keretében betekintést nyerhettek a román hagyományos ételek és a román kultúra sokszínű világába. A
finom ételek kóstolása mellett a Doina Bihorului tánccsoport és a Szarkaláb Néptánccsoport mutatott be román
táncokat. Igazán színes és tartalmas programokon vehettek részt.
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BÜSZKESÉGEINK
NAGY VAGY!
Egy országos sportvetélkedőre érkezett felhívás az Irinyi Károly Általános Iskola és AMI-ban. Az ország
legnagyobb közönségéhez eljutó tömegsport, szabadidősport és iskolai sportműsora a „Nagy vagy!” A
mostani őszi sorozat már a 27. verseny lesz. Az elmúlt 12 évben több száz iskola vett részt ezeken a
megmérettetésen, több ezer résztvevővel, több tízezer helyszíni szurkolóval és többmillió TV-néző előtt.
Első körben el kellett küldeniük a jelentkezésüket egy rövid bemutatkozó szöveggel együtt. Majd várni, hogy az
országból kiválasszák az esztári intézményt,
másik 17 iskolával együtt. Október elsején
meg is érkezett az örömteli hír, hogy
bejutottak a televíziós versenybe, ami
helyileg Érden található. Így meg is
kezdődött a felkészülés. Kiválasztottak két
alsó tagozatos, négy felsős és végül négy
felnőtt játékost a feladatokra. A csapat
tagjai így végül a következőképpen
alakultak: Szakál Csenge, Németh Zsolt,
Zsiga Dóra, Kádár Nóra, Korcsmár József,
Gajdics Imó, Vajas Vera, Papp Andrea,
Szilágyi Csaba, Mándi László és Szécsi
Levente. Amint összeállt a csapat kezdődött
az érdemi munka, a felkészülés.
A csapat összeállítását követően a
szurkolótábor megszervezése volt hátra.
Hiszen minden csapatnak jobban megy a
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verseny, ha biztatják őket. Ebben a legnagyobb segítőjük Törökné Csörsz Csilla intézményvezető volt, aki
polgármesterükkel közösen megmozgatta az egész települést és támogatta a csapatot. Készítettek
szurkolói pólókat, Irinyis zászlókat, szendvicseket és süteményeket.
Egy héten keresztül esténként gyűltek össze, hogy amit lehet, azt gyakorolják. Szükség is volt az összetartásra,
hiszen nagyon nehéz feladatokat kaptak. Volt, amihez nem is volt eszközük, de ügyesen megoldották, vagy
átbeszélték ki melyik feladatnál kap kulcsszerepet.
Nagy öröm volt, hogy a Berettyóújfalui Tankerületi Központ biztosította számukra a buszt, melyben együtt
utazhattak a szurkolókkal. Október utolsó napján, hajnali fél ötkor indultak a több, mint 300 km-es útra a
versenyzők, pedagógusok, iskolai tanulók és szülők. A szülők és pedagógusok mellett Majosi Pálma, a
Berettyóújfalui Tankerületi Központ igazgatója is jelen volt az induláskor és jó tanácsokkal ellátva „szerencsét
kívánva” útjukra bocsátotta a versenyzőket.
Időben meg is érkeztek és másfél óra múlva kezdődött a verseny. A feladatok kimerítőek és fárasztóak voltak.
Nagy küzdelemben végül nyolc versenyszám után az ötödik helyezést sikerült elérniük. A versenyt követően,
este öt órakor egy kiváló szurkolótáborral együtt elindultak haza.
Hosszú volt az út, de minden egyes pillanat megérte. Köszönet mindazoknak, akik segítették és támogatták a
csapatot. Méltó módon képviselték az Irinyi Károly Általános Iskolát. Mindenki hálás szívvel gondol vissza erre a
felejthetetlen, szép vasárnapi délutánra.

HAJDÚSZOBOSZLÓ BÁRDOS LAJOS
ÁLTALÁNOS ISKOLA EREDMÉNYEI
TERÜLETI OLVASÓVERSENY
Egy év kihagyás után ismét megrendezhette a Pávai Vajna Ferenc
Általános Iskola a Területi Olvasóversenyét a 2-4. osztályos
gyerekeknek.
A megmérettetés két részből állt: a szövegértési feladatlap
kitöltéséből, majd rövid felkészülés után egy mese
felolvasásából. A zsűri figyelte a tiszta, szép kiejtést, a hibákat, a
megfelelő hangsúlyozást, hangerőt, a kapcsolattartást a
közönséggel. A két rész pontjainak összeadásából született meg a
végeredmény.
Nagy örömükre a Hajdúszoboszlói Bárdos Lajos Általános Iskola
2. a osztályos tanulója, Trényi Lia I. helyezett lett. Az Oklevél
mellé egy szép mesekönyvet is választott magának.
Felkészítője: Czeglédiné Kukucska Katalin tanító néni volt.

BOLYAI MATEMATIKA CSAPATVERSENY
A Hajdúszoboszlói Bárdos Lajos Általános Iskola nyolcadik osztályos csapatai a Bolyai Matematika
Csapatverseny megyei fordulóján 5. és 6. helyen végeztek! Kimagasló eredmény ez, tekintve a verseny
nehézségét, összetettségét. A megmérettetés célja segíteni a diákok azon képességének fejlesztését, hogy
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közösen összedolgozva oldjanak meg problémákat. Ez a feladat most két csapatnak is nagyon jól sikerült,
melynek tagjai:

Szilágyi Kiara
Nagykéri Korinna
V.hely:
Susán Lora Zsuzsa
Pető Panni Melani
Felkészítő tanárok: Vargáné Várszegi Csilla, Matuszné Horváth Mária
Nagy Bence Kristóf
Kiss Bánk Botond
Felkészítő tanárok: Vargáné Várszegi Csilla, Matuszné Horváth Mária
VI. hely:

Gratulálunk mindannyiuknak a szép eredményekhez!

PÁVAI VAJNA FERENC ÁLTALÁNOS
ISKOLA EREDMÉNYEI
TERÜLETI OLVASÓVERSENY
Október 21-én rendezte meg a Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola a Területi Olvasóversenyt, melyen hat
intézmény 2. 3. 4. osztályos tanulói mérték össze a tudásukat. A hajdúszoboszlói általános iskolák mellett
Ebes, és Nagyhegyes is képviseltette magát. A legfontosabb célja a rendezvénynek idén is az volt, hogy
hangsúlyozzák az olvasás fontosságát.
A zsűri tagjai: Németné Dávid Irén közszolgálati szakértő és Lisovszki Tóth Anita a Kovács Máté Városi
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Művelődési Központ és Könyvtár könyvtárosa értékelték a versenyzők olvasási felkészültségét, előadásmódját,
és szövegértő képességét.
„Jó érzéssel tölt el bennünket, hogy minden iskola lelkesen készült erre a versenyre, a gyerekek pedig magas
színvonalon tudtak teljesíteni.”
Eredmények:

2. évfolyam
1.helyezés
2.helyezés

3.helyezés
4.helyezés

5.helyezés
6.helyezés

3.évfolyam
1.helyezés:
2.helyezés:

3.helyezés:

4.helyezés:

5.helyezés:

4. évfolyam
1.helyezés:
2.helyezés:

Trényi Lia

Hajdúszoboszlói Bárdos Lajos
Általános Iskola
Kiss Viktória
Gönczy Pál Református Sport és
Két Tanítási Nyelvű Általános
Iskola
Györfi Pál
Nagyhegyesi Veres Péter
Általános Iskola
Pásti-Kiss Szilvia Ebesi Arany János Magyar-Angol
Két Tanítási Nyelvű Általános
Iskola
Gyökeres Roland Pávai Vajna Ferenc Általános
Iskola
Szabó Sári
Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskola

Mucsina-Hudák
Mária
Tóth Lúciusz
Máté
Hüse Máté

Nagyhegyesi Veres Péter
Általános Iskola
Gönczy Pál Református Sport és
Két Tanítási Nyelvű Általános
Iskola
Pávai Ferenc Általános Iskola

Felkészítő nevelő: Czeglédiné
Kukucska Katalin
Felkészítő nevelő: Antal
János Csabáné
Felkészítő nevelő: Pintye
Mónika
Felkészítő Nagy Anita

Felkészítő: Kollátné Uliczki
Ildikó
Felkészítő: Nagyné Rácz
Enikő

Felkészítő nevelő: Tóth
Sándorné
Felkészítő nevelő: Dr.
Mártonné Révész Erzsébet
Felkészítő nevelő: Farkas
Jánosné

Tamássy-Hamza Ebesi Arany János Magyar-Angol
Zorka
Két Tanítási Nyelvű Általános
Iskola
Erdős Emma
Hajdúszoboszlói Bárdos Lajos
Általános Iskola

Felkészítő: Dzsudzsák Natália

Zsiga Tamás
Noel
Szűcs Nelli

Felkészítő nevelő: Tóth
Sándorné
Felkészítő nevelő: Bálintné
Bagdi Ibolya

Hajdúszoboszlói Veres Péter
Általános Iskola
Ebesi Arany János Magyar- Angol
Két Tanítási Nyelvű Általános
Iskola

Felkészítő: Tömöri Ilona
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3.helyezés:

Péter Bálint

4.helyezés:

Szabó Janka

5.helyezés:

Pinczés Gréta
Mariann

Pávai Vajna Ferenc Általános
Iskola
Gönczy Pál Református Sport és
Két Tanítási Nyelvű Általános
Iskola
Hajdúszoboszlói Bárdos Lajos
Általános Iskola

Felkészítő: Gönczi Márta
Piroska
Felkészítő: Balogh Zoltánné

Felkészítő: Dankóné Ládi
Tímea

VERSMONDÓ VERSENY NAGYCSOPORTOSOKNAK
A Pávai Vajna Ferenc Általános Iskolában október 18-án került
megrendezésre a nagycsoportos óvodás gyermekek számára a
versmondó verseny. A témakör az ősz volt. Nagy örömmel töltötte
el az intézményt a jelentkezők nagy létszáma. A gyermekek
ismeretlen helyen, ismeretlen emberek előtt mondták el szépen
megtanult verseiket. Volt, aki mikrofonba, volt, aki édesanyjába
kapaszkodva mutatta be produkcióját.
A zsűri tagjai, Majosi Pálma a Berettyóújfalui Tankerületi Központ
igazgatója, Nagy Marianna a Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda
intézményvezetője, Tóthné Németi Ilona magyar szakos
munkaközösségvezető és Szabó Gyuláné az intézmény igazgatója
nem voltak könnyű helyzetben. Abban egyetértettek, hogy a gyerekek nagyon ügyesek voltak! Büszkék
lehetnek rájuk a kedves szülők, az óvónénik!
Ezúton szeretnének köszönetet mondani az ovis gyermekeknek, akik vállalták a megmérettetést, az óvoda
pedagógusainak és a kedves szülőknek, hogy felkészítették a gyermekeket a versenyre.
Örömmel jelentik be, hogy közkívánatra, 2022. március 7-én újból Mesemondó versenyt hirdetnek, melyre
szeretettel várják a város nagycsoportos óvodásait!

OVIMARATON
Idén is megrendezte a Pávai Vajna Ferenc Általános
Iskola az óvodások népszerű futóversenyét, az
Ovimaratont, melyen nyolc óvodából összesen 160
gyerek vett részt.
Hajdúszoboszló nagycsoportosai 200 méteres futásban
és kötélhúzásban mérték össze tudásukat. A gyerekek
nemcsak gyorsaságukat és erejüket, de kitartásukat és
akaraterejüket is bizonyították a próbatételek során.
Az intézményben zajló „Mozdulj a klímáért!” témahét
programjaiba is bekapcsolódtak a vendégeskedő
óvodások. Egy környezetvédelemmel kapcsolatos
versenyfeladatot oldottak meg, amelyet a Liget
óvodások teljesítettek a legjobban.
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Eredmények:

1.helyezés
2.helyezés
3.helyezés
4.helyezés
5.helyezés
6.helyezés
7.helyezés
8.helyezés

Futás
Szivárvány Óvoda
Aprónép Óvoda
Lurkó Óvoda
Liget Óvoda
Mesevár Óvoda
Aranykapu Óvoda
Bambínó Óvoda
Manókert Óvoda

1.helyezés
2.helyezés
3.helyezés
4.helyezés
5.helyezés
6.helyezés
7.helyezés
8.helyezés

Kötélhúzás
Bambínó Óvoda
Manókert Óvoda
Aprónép Óvoda
Szivárvány Óvoda
Lurkó Óvoda
Aranykapu Óvoda
Mesevár Óvoda
Liget Óvoda

Gratulálunk a versenyek megvalósításához és a gyerekek teljesítményéhez!

EBESI ARANY JÁNOS MAGYAR-ANGOL KÉT
TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA
EREDMÉNYEI
NEMZETKÖZI MAZSORETT VERSENY
Jeges Gabriella az Ebesi Arany János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskola 7.a osztályos tanulója már nyolc éve mazsorettezik. Egy
évvel ezelőtt a Hajdúszoboszlói Főnix Látványtánc és Mazsorett
Sportegyesületnél kezdett táncolni. Edzője hamar felismerte a tanítvány
tehetségét és néhány hónap közös munka után benevezte a Látványtáncok
Európa Bajnokságának májusban megrendezett budapesti válogatójára,
ahonnan tovább jutott a júniusi országos bajnokságra. Október végén
Balatonfüreden került sor a nemzetközi versenyre, ahol közel 400
produkciót mutattak be szóló, duó, trió, csoport és formáció kategóriában a tehetséges táncosok. Gabriella egy
átalakított Beethoven zenére táncolt és III. helyezést ért el.

VII. KÁRPÁT-MEDENCEI ÉLETMESE
OLVASÓVERSENY
Október 16 –án szombaton Debrecenben az Ifjúsági Házban rendezték
meg a VII. Kárpát-medencei Életmese Olvasóversenyt, melyen először egy
kötelező, majd a szabadon választott szöveget kellett a versenyzőknek a
zsűri előtt felolvasniuk.
Az Ebesi Arany János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolát
Bagi Barbara és Lengyel Bence 4. osztályos tanulók képviselték. A zsűri a
közel harminc résztvevőt arany, ezüst és bronzminősítéssel és sok-sok
ajándékkal jutalmazta. Barbara és Bence is ARANY minősítésben
részesült! Felkészítő tanáruk: Bálintné Bagdi Ibolya
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SIKERESEN NYELVVIZSGÁZTAK AZ EBESI NYOLCADIKOSOK
Nagy örömmel osztják meg a hírt, hogy az októberi időszakban vizsgázó mind az 5 nyolcadikos tanuló sikeres
középfokú vizsgát tett!
Molnár Maja szóbeli középfokú vizsgája mellé, most megszerezte az írásbeli vizsgát is. Papp Luca, Szöllősi Lara
és Piskó Péter komplex középfokú nyelvvizsgát szerzett. Mind a négyen 8.a osztályos, két tanítási nyelvű
képzésben tanuló diákok. Külön öröm számukra, hogy Tóth Gergő Tibor 8.b osztályos tanuló is sikeres
komplex középfokú vizsgát tett, ő normál angol csoportban tanul. A diákokat felkészítette: Csiháné Pálinkás
Krisztina tanárnő.
Gratulálunk a gyerekek a kitartásához, szorgalmához és a pedagógusok a felkészítő munkájához!

„AZ ÖSSZEDOLGOZÁS KÉPESSÉGE
AZ EGYIK LEGNAGYOBB
ÉRTÉK AZ ÉLETBEN”
Október 15-én került megrendezésre a Bolyai
Csapatverseny matematikából a 3-8. osztályos
tanulók számára. A 7. osztályos gimnáziumi
kategóriában 1. helyen szerepelt Lefter
Sebestyén, Kabály Norbert, Kiss Attila és
Jelenszky Fanni 7.E osztályos tanulók. A Kárpát medencei döntőben ők képviselik Hajdú-Bihar
megyét és a Hőgyes Endre Gimnáziumot. A
járványhelyzet
következtében
a
szokásos
ünnepélyes eredményhirdetés elmaradt. A díjakat
személyesen Sárkányné Kertész Éva igazgatónő
adta át az iskola tantestülete előtt. Felkészítő
tanáruk Dr. Bajza Istvánné.
8. osztályos gimnáziumi kategóriában 15.
helyezést ért el: Darnai Lili, Simon Boglárka, Ujj
Péter Benjámin, Biró Sándor Gergő; 18. helyen
szerepelt: Váczi Melinda, Tóth Eszter, Csala
Zsombor, Kerékgyártó István 8.E osztályos
tanulók. Felkészítő tanáruk Kiss István.

Szeretettel gratulálunk az eredményekhez! További
sikereket kívánunk!
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A KÖVY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA
ÉS AMI EREDMÉNYEI
ZENEI MŰVELTSÉGI VETÉLKEDŐ
Október 21-én délután 15 órától
került
megrendezésre
a
hagyományos zenei műveltségi
vetélkedő a Kövy Sándor Általános
Iskola és AMI - ban. Liszt Ferenc a
magyar romantikus zenetörténet
karakterisztikus
alkotója
és
művésze. Virtuóz zongoratechnikája
mellett, pedagógiai munkássága,
közéleti és egyházi zenei szolgálata
forradalmian meghatározta korát. A
nevéhez fűződik a Zeneakadémia
megalapítása, ez a zenei kultúrának
fontos alapköve.
Az öt csapat két kategóriában 5
feladatot teljesített. A gyerekek
felkészültségét az eredmények is
jelezték.
A
nagyoknál
két
megosztott I. helyezés, a kicsiknél
pedig két megosztott II. és egy I. helyezés született. A gyerekek figyelmesen dolgoztak, a művészeti
munkaközösség szakmai zsűrije értékelte munkájukat. A verseny egy részében felcsendültek legnépszerűbb
világi műveinek részletei, ami egy zenét tanuló magyar gyermek számára meghatározó zenei élményt jelent.

VÁROSI SZAVALÓVERSENY
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 65. évfordulója alkalmából az Ady Endre Művelődési Központ és
Városi Könyvtár által szervezett versmondó versenyen vettek részt a Kövy Sándor Általános Iskola és AMI
tanulói.
A városi könyvtár gyermekrészlegén gyülekeztek az izgalomtól csillogó szemű gyerekek. A játékokkal,
meseillusztrációkkal dekorált, barátságos kis „kuckó” igazán hangulatos helyszíne volt a megmérettetésnek. A
könyvtárvezető, Juhász Katalin köszöntő szavai után sorszámot húztak a kisdiákok, amely a szereplés sorrendjét
jelentette.
A gyerekek a korosztályuknak, egyéniségüknek megfelelő verset választottak, így igazán nagy beleéléssel,
színészi játékkal színesítve adták elő azokat. A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány
jóvoltából minden tanuló értékes könyvjutalomban részesült, amely mellé még egy kis édességgel is
kedveskedtek a szervezők a gyerekeknek.
Igazán kellemesen telt ez a néhány óra a versek, az irodalom világában, így mindannyian maradandó
élményekkel gazdagodtak.
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SZIVÁRVÁNY HÉTPRÓBA
A versenyt október 18 - án a Magyar Festészet
Napján tartotta meg a Kövy Sándor Általános
Iskola és AMI, immáron 2. alkalommal. Nagy
érdeklődéssel fogadták a diákok.
A megmérettetés egyik célja a vizuális érdeklődés
és lelkesedés, motiváltság felkeltése, illetve
azokat a tanulókat is bevonzani egy rajzversenyre,
akik egyébként nem jelentkeznének. A másik cél a
résztvevő
tanulók
képeségeiknek
jobb
megismerése. A feladatok összeállítása során arra
voltak
kíváncsiak,
hogy
milyen
megfigyelőképességekkel, koncentrációval illetve
finommotorikával rendelkeznek a gyerekek. A
versenyre végül 33 tanuló jött el, 90 percig tartott
és igen szép eredménnyel zárult.
A megkérdezett tanulók véleménye alapján
izgalmas, érdekes, mozgalmas és egy kicsit nehéz
volt. A másnap tartott eredményhirdetésre nagy
izgalommal gyűltek össze és végül mindenki
mosollyal az arcán zárta az idei Szivárványszín
hétpróbát.

Gratulálunk a kiváló eredményekhez és a versenyek
lebonyolításához!

A BERETTYÓÚJFALUI JÓZSEF
ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS AMI
EREDMÉNYEI
„FENNTARTHATÓ ÉS EGÉSZSÉGES KÖZLEKEDÉS” CÍMŰ
RAJZPÁLYÁZAT
Berettyóújfalu Város Önkormányzata a „Fenntartható és egészséges közlekedés” címmel rajzpályázatot
hirdetett általános iskoláskorú gyermekek számára az Európai Mobilitási Hét alkalmából. A Berettyóújfalui
József Attila Általános Iskola és AMI tanulói nagyon szép eredményeket értek el:

1.helyezés:
1.helyezés:

Dorogi Patrícia
Albucz Ákos

2.b osztály
2.a osztály

Felkészítő pedagógus: Brandtnerné Varró Andrea
Felkészítő pedagógus: Nagyné Tóth Julianna
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2.helyezés:
különdíj:
különdíj:

Mező Emese
Demény Zsófia
Frank Naomi

3.b osztály
3.a osztály
4.a osztály

Felkészítő pedagógus: Tóth Erzsébet
Felkészítő pedagógus: Borsos Borbála
Felkészítő pedagógus: Magyar Emese

„HAJDÚ-BIHAR MEGYEI AMATŐR BÁBJÁTÉKOS CSOPORTOK
TÁMOGATÁSA” CÍMŰ PROJEKT
Csávás Dávid és Csávás Milán 4. osztályos tanulók, a Bodorka Bábcsoport tagjaiként országos döntőbe
jutottak. A „Hajdú-Bihar megyei amatőr bábjátékos csoportok támogatása” című projekt keretében egy
komplex bábos program valósult meg 2021-ben. A program a VOKE Egyetértés Művelődési Központja
pályázatának köszönhetően, a Vojtina Bábszínház és a Nemzeti Művelődési Intézet Hajdú-Bihar Megyei
Igazgatósága együttműködésében jött létre. Berettyóújfaluban, a Bodorka NépmesePont vállalt részvételt a
projekt megvalósításában, melynek tagja a két gyermek.

BIHARI CSABA: VÁROSI MESÉK – ILLUSZTRÁCIÓS VERSENY
A Sinka István Városi Könyvtár rajzpályázatán 5 tanuló lett díjazott. A gyerekek Bihari Csabának a (Furtai
Bessenyei György Általános Iskola pedagógusának) „Városi mesék” című könyvében olvasható történetekhez
készíthettek illusztrációt. Az ünnepélyes díjátadón találkoztak az íróval és az illusztrátorral, Karácsony
Krisztinával, aki a zsűrizést is segítette. Az 1-2. osztályos korcsoportban 41 pályamunka versenyzett.
Tanulóik a következő eredményeket érték el:

I. helyezés:
II. helyezés:
IV. helyezés:
VI. helyezés:
különdíj:

Dorogi Patrícia Bettina
Plestyák Panna Zselyke
Csatári Aliz
Varga Sára
Csontos Tünde

Gratulálunk a kiváló eredményekhez!

MESEMONDÓ
VERSENY
A Magyarhomorogi Szabó Pál Általános Iskola Körösszegapáti
Tagiskolájának tanulói ebben az évben is részt vettek
Békéscsabán, a 25. jubileumot ünneplő Grósz György
Országos Román Mesemondó Versenyen, ahol kiemelkedő
teljesítményt nyújtottak. Juhász Melissza Rebeka 5. osztályos
diák a korcsoportjában 2. helyezést ért el, Varga Erika 7.
osztályos tanuló pedig különdíjat kapott.

2. b osztály
1. a osztály
2. a osztály
1. a osztály
1. a osztály
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Tokai Mátyás Gergő (5. osztály) és Kovács Gergő Balázs (6. osztály) mesemondóik is nagyon szépen
teljesítettek.
Gratulálunk a gyermekeknek és felkészítő tanáraiknak, Sáfrányné Berényi Mária és Veres Orsolya Tünde
pedagógusoknak!

DERECSKEI I. RÁKÓCZI GYÖRGY
GIMNÁZIUM, TECHNIKUM ÉS
KOLLÉGIUM EREDMÉNYEI
TOLDI KONDI
Október 21-én, csütörtök délután a „Toldi Kondi” elnevezésű versenyen szerepelhettek a Derecskei I. Rákóczi
György Gimnázium, Technikum és Kollégium kiválasztott diákjai. Az eseményen tizenkét intézmény tanulói
képviseltették magukat. A következő versenyszámokban
mérhették össze erejüket a tanulók: medicinlabda hajítás;
guggolás súllyal, időre mérve; fekvenyomás súllyal, időre
mérve; tehercipelés megadott időre; húzódzkodás.
Sok éve már, hogy a Debreceni SZC Brassai Sámuel Műszaki
Technikumban rendezik meg ezt a nagyszerű rendezvényt. A
derecskei iskolát képviselték: Babik András 12. A, Barabás
Dominik 10. A, Cseke Balázs 11. A, Kanalas Mihály 12. D,
Szalai Kristóf 9. C osztályos tanulók.
A fiúk csapatversenyben hatodik helyezést érték el. A
mezőny erős volt, az ifjak pedig kellemesen elfáradtak.
Felkészítő tanárok: Kovács Attila, Kathi Imre.

KRIMIT TUD?
A Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság meghívására október 13-án a Derecskei I. Rákóczi György
Gimnázium, Technikum és Kollégiumból egy 4 fős csapat vett részt Nyíregyházán a „Krimit Tud” elnevezésű
bűnmegelőzési vetélkedőn. A csapa tagja volt Balajti Barbara 12/d, Bordás Nóra 12/c, Bedics Károly 12/b és
Kukuly Attila 12/c osztályos tanulók.
A megyei/városi könyvtárban hat csapat részvételével megrendezett játékos vetélkedő két fordulóból állt. Az
első fordulóban egy szituációról kellett vitatkozni a diákoknak „zsebszövegek” igénybevételével. A szünetet
követően került sor a második fordulóra, amely egy Activity típusú játék keretében kellett megfejteni „ki
vagyok én”!?
A két fordulót követően a zsűri összegezte és röviden értékelte a vetélkedőt majd az első három helyezett
csapatot kihirdette. Első helyen a debreceni Ady Endre Gimnázium dráma tagozatos csapata végzett, ők
jutottak be az országos döntőbe, amely Budapesten a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet III. számú
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objektumában került megrendezésre.
A szünetekben a tanulók a kísérő tanárokkal
fogyaszthattak a minden igényt kielégítő
svédasztalról. Bár nem jutottak tovább az
országos döntőbe, ettől függetlenül nem
voltak szomorúak, mert jól érezték
magunkat és új élményekkel gazdagodtak.
A csapatról több fotó és videó készült,
amely bemutatja a vetélkedő feladatait és
hangulatát!

Gratulálunk és további sok sikert kívánunk a
derecskei gimnázium tanulóinak!

BOLYAI CSAPATVERSENYEN
A KÁLVIN TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA

Október 15-én került megrendezésre a Kálvin Téri Általános Iskolában a Bolyai Matematika Csapatverseny
megyei fordulója. Ezen a megmérettetésen a tanulók közösen, összedolgozva oldják meg a feladatokat, 3-4 fős
csapatokban. Ezáltal átélik az együtt gondolkodás örömét, miközben összemérik tudásukat a többi csapattal.
A versenyen 10 alsó és 11 felső tagozatos csapat vett részt, összesen 81 tanuló. Nagyon szép eredményeket
értek el, négy csapat díjazásban is részesült. A helyezést elért csapatok és felkészítő tanáraik:

5. helyezés:
3. helyezés:

Szatmári Lili, Váradi Hajnalka Móni,
Cozma-Callini Doroteea Eleonóra
Pánti Csenge Zoé, Daróczi Lili Luca,
Kotra Veronika, Ujvárosi Gréta

3. évfolyam

Ráczné Tóth Gabriella

4. évfolyam

Daróczi Ilona
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3. helyezés:

4. helyezés:

Kovács Dorina Hanna, Kovács Nelli
Nóra, Szabó Diána, Kovács Kálmán
Csongor
Smidróczki Nóra, Szabó Beatrix
Eszter, Bachraty Marcell

8. évfolyam

Kissné Baranyai Bernadett
Laura

8. évfolyam

Kissné Baranyai Bernadett
Laura

További kiemelkedő eredmények:

10. helyezés:
12. helyezés:
11. helyezés:
22. helyezés:
17. helyezés:
19. helyezés:

Kovács Levente László, Háló Ákos, Kaszás
Zalán, Orbán Tamás
Kalina Zsombor Tibor, Sutus Péter, Vati
Vanda, Iványi Vivien
Karikó Máté, Nagy Dézi, Vass Anita, Veress
Dóra
Kiss Viktória, Nagy Nóra Zoé, Szabó Véda
Margit, Vati Jázmin
Horváth Zoltán, Muszka Huba, Szabó Bence,
Szabó Péter Milán
Hajdú Levente, Ökrös Lőrinc András, Tomka
Ézer, Tőkés Levente Botond

4. évfolyam

Daróczi Ilona

4. évfolyam

Daróczi Ilona

6. évfolyam

Tóth Bálintné

6. évfolyam

Tóth Bálintné

7. évfolyam

Tóth Bálintné

7. évfolyam

Tóth Bálintné

Minden induló tanulónak és felkészítő tanáraiknak gratulálunk és további sok sikert kívánunk!

OLVASS TÖBBET!
Joó- Tamás Henrietta pedagógus koordinálásával idén is több tanuló csatlakozott az Ady Endre Gimnázium által
szervezett „Olvass többet” határtalanul-magyarul nemzetközi irodalmi vetélkedőhöz. Az első fordulón
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legeredményesebben teljesítő tanulók a Létavértesi Irinyi János Általános Iskolából: Fekete Hunor, Zsiros
Ábel és Joó Panna Dorka.
Gratulálunk tanulóknak és felkészítő nevelőjüknek, további szép eredményeket kívánunk a második fordulóra is!

XV. ORSZÁGOS OBOA- ÉS
FAGOTTVERSENY EGRI TERÜLETI
VÁLOGATÓJA
2021. október 21-én Piros Máté a Csökmői Bocskai
István Általános Iskola Hidas Frigyes Művészeti
Iskolájának növendéke részt vett a XV. Országos
Oboa- és Fagottverseny Egri Területi Válogatóján.
Máté a fagottosok második korcsoportjában
versenyzett. Szép játékával méltóképpen képviselte
az intézményt.
Felkészítő tanár Házi Tibor.
Zongorán közreműködött: Házi Katinka.
Gratulálunk!

AZ IRINYI KÁROLY ÁLTALÁNOS
ISKOLA FEKETE BORBÁLA ÁLTALÁNOS
ISKOLÁJÁNAK EREDMÉNYEI
MAIL ART MŰVÉSZETI RAJZPÁLYÁZATA
A Debreceni Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola valamint a Magyar Posta Zrt.
2021. szeptemberében meghirdette a „Hálás vagyok mert…” Mail Art művészeti rajzpályázatát, melynek célja
az volt, hogy a gyerekek lerajzolják, hogy mi mindenért hálásak.
Az Irinyi Károly Általános Iskola Fekete Borbála Általános Iskolája öt pályamunkával nevezett. Örömmel
értesültek róla, hogy Tóth Réka Hanna 2.e osztályos tanuló különdíjban részesült. A díjátadó ünnepséget
október 22-én, 14 órától Debrecenben a Delizsánsz Kiállítóteremben rendezték meg.
A díjakat átadta: Szőllősi Béla, a Magyar Posta Zrt. területi igazgatója és Nádházi László a Debreceni Kazinczy
Ferenc Általános igazgatója. Felkészítő pedagógus: Vadászné Farkas Éva.
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SPORTESEMÉNY SZENTPÉTERSZEGEN
Október 6-án került megrendezésre az Irinyi Károly Általános Iskola tagintézményei között minden évben
megszervezett futballmérkőzés, melyen a Fekete Borbála Tagiskola is részt vett és az idei évben
Szentpéterszeg focipályája adott otthon. Rendhagyónak tekinthető az idei évi mérkőzést, ugyanis nem csak a
tagintézmények, hanem számos más iskola is részt vett a sporteseményen. A sikeres és szórakoztató
programért köszönet illeti Makra Erzsébet, Kovács Zoltán, Rinyu Sándor, Veress Péter, Vajas Viktor és Balyer
Ibolya pedagógusokat, akik segítettek iskoláik tanulóinak a felkészülésben, az utazásban, valamint felügyelték a
mérkőzéseiket.

Gratulálunk a szentpéterszegi iskolának az elért helyezéshez és a sportprogram megszervezéséhez!
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SZAKMAI
TALÁLKOZÓ
November 10-én rendezték meg Debrecenben a IV. Regionális
Gordonkás Találkozót. A program célja, hogy megismerjék a
tanulók egymás munkáját, a tehetséges gyerekeknek szereplési
lehetőséget biztosítanak.
Hat városból 20 gyerek érkezett megmutatni tudását, melyet
Ujházi Gyöngyi, a budapesti Szent István Király Zeneművészeti
Szakgimnázium gordonkatanára is értékelt.
A Derecskei Alapfokú Művészeti Iskolát Csizmadia Vivien,
Pocsai Lilla és Oláh Csanád Álmos képviselte nagyon szép
eredményt értek el. Felkészítő tanár Péntekné Bíró Edit.
Zongorán kísért Szabóné Jankovics Barbara.
Gratulálunk az elért eredményhez!

BOZSIK TORNÁK OKTÓBERBEN
Az Irinyi Károly Általános Iskola Csere-erdő Általános Iskolája is benevezett az idei Bozsik program
versenysorozatába. Két korcsoportban adták be a nevezésüket. A harmadik korcsoportban a 4-5-6. osztályos
diákok, míg a negyedik korcsoportban 6-7-8. osztályosaik versengenek a rivális csapatokkal.
Berettyóújfalui általános iskolák mellett az
Irinyi Károly Általános Iskola és tagiskolái
alkottak egy csapatot. Ősszel és tavasszal is
két
torna
kerül
megrendezésre
korcsoportonként. A tornákon legalább négy
mérkőzést játszik minden csapat. A program
ezáltal biztosítja, hogy mindenki sok
játéklehetőséghez jusson.
A „mini fesztiválokon” szándékosan nincs
eredményhirdetés,
hiszen
a
játék
megszerettetése, a sportélmény átélése a
kitűzött cél. A gyerekek csak pozitív
értelemben lehetnek megkülönböztetve,
ezért minden csapat legjobbja különdíjban
részesül.
Október 6 - án Szentpéterszegen a 4.
korcsoport mérkőzéseivel indult a szezon. A
hencidai
intézmény
egy
megnyert
mérkőzéssel zárta a napot. Megkapták a
„Fair Play” díjat, ezt a gyerekek nagy
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sikerként éltek meg. A csapat, de a torna legjobb játékosa is Mezei Krisztofer lett. Minél több játékosnak
próbáltak játéklehetőséget adni. A gyerekek olyan sportélményekhez jutnak, mely kihathat egész további
életükre. Csoki és üdítő osztás zárta a rendezvényt.
A 3. korcsoportban az első torna október 13-án Esztárban zajlott le. Itt sajnos nem sikerült mérkőzést nyerni,
hiszen ezen a tornán a hencidai csapat vett részt a legnagyobb létszámmal. Ahhoz, hogy mindenki lehetőséghez
jusson, nem mindig a legerősebb sor volt a pályán. A gyerekek öröme azonban ellensúlyoz minden nehézséget.
A csapat legjobbja ezen a napon Rézműves Barnabás lett.
Gratulálunk a rendezvényeken résztvevő tanulók eredményes szerepléséhez!

AVATÁSI ÜNNEPSÉGEK
HAJDÚSZOBOSZLÓI BÁRDOS
LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA
Október 7-én Tökmag és Csibeavató szüreti mulatságot
szerveztek a Hajdúszoboszlói Bárdos Lajos Általános Iskolában.
Ezen a rendezvényen az alsó tagozat jelképesen befogadta az
elsősöket, a felső tagozat pedig köreiben üdvözölte az
ötödikeseket.
A program 15 órától a tornateremben kezdődött, ahol a 8.
osztályosok vicces, sportos, ügyességi feladatokat találtak ki a
felavatásra váró ötödik évfolyamnak. A program sikeres
teljesítését követően Kovács Boglárka DÖK elnök szavait ismételve
fogadalomtételre került sor. A nyertes osztály pizzakuponnal lett
gazdagabb, de nyakláncot és oklevelet is hazavihettek. Ezután
kezdetét vette a szüreti mulatság, ahol zsíros kenyeret lehetett
fogyasztani, illetve szőlőlevet. Zsíros Renáta tanító,
táncpedagógus vezetésével táncházzal zárult a délután.
Eközben az alsó tagozat a nagy ének teremben gyűlt össze, hogy
egy verssel és dallal köszönthesse az első osztályosokat. Két
negyedikes tanuló verses köszöntője után, elérkezett az a várva
várt pillanat, amikor a nagyobbak a Sulidalt elénekelve
befogadták maguk közé a kicsiket. Az elsősök fogadalomtételével
folytatódott a műsor, melynek végén apró ajándékot kaptak a
legfiatalabb tanulók -tökmag jelvényt, könyvjelzőt-. Megható
pillanatokban volt része minden résztvevőnek: az elsősök áhítattal
hallgatták a nagyobbak énekét, mely csak nekik szólt és büszkén
mondták el a fogadalom szövegét, mellyel igazi Bárdos diákká
váltak. A tanulók az énekléssel és a dekoráció elkészítésével
mutatták ki figyelmességüket és törődésüket a legkisebbek felé.
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PÜSPÖKLADÁNYI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA
A Püspökladányi Petőfi Sándor Általános Iskolában évtizedek óta hagyomány az első osztályosok vidám
avatási szertartása. Az idén szerencsére a járványhelyzet lehetővé tette, hogy a korábban megszokott keretek
között szervezhessék meg. A kicsik és a nagyok egyaránt nagy lelkesedéssel készültek. Végre elérkezett a várva
várt nap! „Vajon mit kell csinálni? Mik azok a próbák? Nem fog fájni? Nem lesz nehéz?” - ezek a kérdések
minden kis elsős fejében megfordultak.
A 4. a osztály zenés-dalos jelenetével kezdték a programokat. Sehallselát Dömötör történetét dolgozták fel,
sok-sok zenével és énekkel. Mindenki számára bizonyossá vált, hogy milyen fontos a tanulás, senki nem akart a
végén Dömötörre hasonlítani. A vidám jelenet után a legkisebbek bemutatkozó műsora következett.
Megható volt, ahogy igazi, fegyelmezett iskolásként mondták a mondókákat, énekeltek, táncoltak. Hatalmas
tapsviharral köszönték meg produkciójukat.
A 4. b osztály készült a beavatási játékokkal. A kicsiknek váltóverseny keretében kellett bebizonyítaniuk,
hogy már önállóan is el tudnak pakolni az iskolatáskába, ismerik a tanításhoz, tanuláshoz való felszereléseket.
Azután minden csapattag rajztudásból mérette meg magát. Nagy lelkesedéssel rajzoltak a csomagolópapírra a
feladat alapján. Jókedvűen szurkoltak nekik társaik. Az eskü szövegét nem csak a kicsik, hanem a felsőbb
évfolyam tanulói is ismételték a tanító néni után.
Végül a negyedik évfolyam tanulói vezetésével besétáltak az iskola kapuján, majd a nyakukba akasztották a
csibét ábrázoló jelvényt és egy kisebb ajándékot is kaptak. A hangulat fokozására mindannyian eltáncolták a
csibetáncot. A kötetlen szórakozás jegyében közös vonatozással, tánccal zárták a programot.
Az intézmény felső tagozatának nyolcadik
évfolyamos tanulói „vicces” feladatokon
keresztül avatják fel az ötödikeseket, akik
lázasan, nagy izgalommal készülődnek erre
az eseményre.
Már
év
elején
megkezdődött
a
ráhangolódás, kiváncsian várták, hogy vajon
milyen próbákat kell kiállniuk, milyen
„félelmetes” követelmények elé állítják őket
a nagyok. Ahogy a nyolcadikosok is lázasan
törték a fejüket, hogy megfeleljenek a kicsik
várakozásainak.
Az ötödikesek a felsőbb évesektől már
hallottak kósza híreket arról, hogy valami
„édes-mézes” akadálypálya vár rájuk, de
hogy ez mit takar azt nem tudták. A fő
feladat
a
bemutatkozás
kitalálása,
megszervezése volt. Hosszas viták folytak
arról, hogy tánccal, dallal vagy más
formában lépjenek-e a nagyok elé. Rengeteg
ötlet született, jobbnál jobb zenéket hallgattak meg. Végül az egyik osztály indulót, a másik pedig táncot adott
elő, illetve mindkét csoport lelkesen kürtölte világgá a csatakiáltását. Szerencsére jól sikerült a próbatétel, a
nyolcadikosok vastapssal díjazták a produkciókat, és minden kisdiák alkalmasnak bizonyult a teljes jogú boccsá
válásra, amire a rendezvény végén esküt tettek.
A kicsik örültek a jelképes ajándékoknak, még azt sem bánták, hogy a rájuk kent méztől ragadós lett a ruhájuk,
hajuk. A jó hangulatú rendezvényen nemcsak az osztály-, hanem az iskolai közösségek is erősödtek, és igazán
felszabadult hangulatban kezdhették el a küszöbön álló őszi szünetet.
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KÁLVIN TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA
A 2020/2021-es tanévben nagy örömükre ismét
a hagyományos keretek közt tartották meg
ötödikeseik avatását a Kálvin Téri Általános
Iskolában. A Bocsavatón játékos próbatéteket
követően -melyeket a felsőbb évfolyamos DÖKös tanulók terveztek meg és bonyolítottak lekövetkezett az eskü szövegének elmondása,
emléklapok és apró ajándékok átadása. A frissen
felavatott bocsok már nagyon várták a suli-bulit,
ahol karaoke, büfé, társasjáték és persze az
elmaradhatatlan disco közül választhattak a
közösségi programokra már olyannyira vágyó
gyerekek.

TÉMANAPOK ÉS HETEK
TEVÉKENY DIÁKÉLET
A SÁRÁNDI ISKOLÁBAN
A Sárándi Kossuth Lajos Általános Iskola Diákönkormányzata igyekszik közösség életét színesebbé,
mindennapjaikat aktívvá tenni. A Kossuth-nap megszervezése volt az idei tanévben az első feladat. Névadójuk
születésnapja alkalmából egy méltó megemlékezés után, melyet hetedikeseik adtak, a faluban állítottak fel
állomásokat, ahol Kossuth Lajoshoz kapcsolódó feladatokat oldottak meg a csapatok. Hagyomány az
intézményben, hogy ezen a jeles napon teszik le elsőseik esküjüket, és kapják meg Kossuth-jelvényüket.
Megszervezték az éves papírgyűjtési akciójukat is, emellett a fenntarthatóságról is folyt diskurzus a gyerekek
körében. A falut járva a tanulók szívesen gyűjtötték a papírt, a legtöbbet mérők jutalomban is részesültek.
Az önkormányzattal együttműködve csatlakoztak a Mobilitási Hét programjaihoz. Volt kerékpárverseny, totó,
fotó pályázat, ahol együtt mozgott a család, de láthattak rendőrségi bemutatót előadással egybekötve, és a
derecskei gyümölcsösben is sétáltak.
Tradíció az ötödik osztály köszöntése a felső tagozaton, melyet a Diákönkormányzat elnöke és segítői, a 8.
osztály szervezett és bonyolított le. Az eskü előtt táncos, játékos feladatok, utána pedig köszöntő ajándék várta
a felavatott diákokat.
Októberben megszervezték a hetedik és nyolcadik évfolyamok számára a DSZC által szervezett
pályaorientációs kiállítás meglátogatását. Sok hasznos információval tértek haza.
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A tökfaragó verseny is nagy sikert aratott, az alkotásokat díjazták, a lámpások a sárándi iskolát díszítették. A
szünet előtti utolsó napokban a Halloween jegyében a gyerekek mókás, ijesztő jelmezben ülhettek be a
padokba, a legkülönlegesebbeket jutalmazták.

November 2-án az intézmény pedagógusai szervezték meg a munkaterv részét képező Pályaorientációs
napot, ahova tizenhét iskolát hívtak meg azért, hogy bemutassák munkájukat, ezzel is segítve a jövőbeni
iskolaválasztást.
A sűrű program ellenére a DÖK - delegáltaknak még arra is maradt energiájuk, hogy kedves ötletekkel
színesítsék sulis napjaikat. Egy biztos: a Sárándi Kossuth Lajos Általános Iskolába öröm járni!

ROMA BÜSZKESÉG NAPJA
A Roma Büszkeség Napján legfőbb feladat, hogy a többségi társadalom által a romákról alkotott negatív képpel
szemben felmutassák a romák történelmi, kulturális és társadalmi értékeit is. Megmutatják, hogy mi mindenre
lehet büszke a cigányság.
A Nagyrábéi Móricz Zsigmond Általános Iskola Bihartordai Tagintézményében e jeles napról a cigány
népismereti órák keretein belül emlékeztek meg. A cigányságról készítettek rajzokat, nemzeti jelképeket,
cigány táncokat táncoltak és népzenét hallgattak a gyerekek. Videókat, és képeket tekintettek meg a cigányság
életével kapcsolatban, és híres emberek munkásságával ismerkedtek.
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MÁRTON-NAPI LÁMPÁS
FELVONULÁS AZ IRINYIBEN
A Márton ünnepnapjához több
népszokás is kapcsolódik: lakoma,
időjóslás, ajándékozás, felvonulás.
Ez utóbbit elevenítették fel a
Létavértesi Irinyi János Általános
Iskola alsó tagozatos tanulói, akik
maguk készített
lámpásokkal
járták a településrész utcáit és
közben
Márton-napi
dalokat
énekeltek. A lámpások Szent
Márton emlékét őrzik, és a jó
cselekedeteket szimbolizáló fényt
juttatják el az emberekhez.

FORRÓ ARANY LEGENDÁJA
Hajdúszoboszló gyógyvízének feltárását végző Pávai
Vajna Ferenc geológusról, a Pávai Vajna Ferenc
Általános Iskola névadójáról emlékeztek meg egy
témahét keretein belül.
A programsorozatot rádiós műsorral indították, majd
városi Versmondó versenyt rendeztek, amelyre nagy
számban jelentkeztek a nagycsoportos óvodások.
Majosi Pálma, a Berettyóújfalui Tankerületi Központ
igazgatójának védnökségével valósult meg az
esemény. Az olvasás fontosságát hangsúlyozzák évről
évre a területi verseny megszervezésével, melyre
idén hat intézményből neveztek be a 2-4. osztályosok.
Tanulóik egy totó kitöltésével bizonyíthatták

felkészültségüket
a
gyógyvíz
feltörésével
kapcsolatban.
Természetesen a sport sem
maradhatott ki a programkínálat közül. Az osztályok
kiütőben és teremfociban mérték össze tudásukat. A
hajdúszoboszlói iskola futballozó tanulói a
Hajdúszoboszló - Kisvárda NB III. mérkőzést
látogatták meg.
A hét végén Pávai Vajna Ferenc emlékhelyének
megkoszorúzásával és az október 23-ai ünnepi
megemlékező műsorral zárták a programsorozatot.
Remélik a következő évben is hasonlóan sikeresen
sikerül megünnepelni a termálvíz feltörésének
évfordulóját.

ZENEI VILÁGNAP A BÁRDOSBAN
1975-ben nyilvánították október elsejét a Zene Világnapjává. Ének-zenei beállítottságú általános iskolaként
minden évben megemlékezést tart a Hajdúszoboszlói Bárdos Lajos Általános Iskola, a művészeti tagozatos
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gyerekek hangversennyel is készülnek.
Ebben a tanévben egy egész iskolát megmozgató projektnapot szerveztek. A szüneteket zenehallgatással
színesítették meg, később hangszeren játszó diákjaik is megmutathatták tehetségüket. Sok ideig tartó készülés
után az egyik szünetben az iskola teljes diákserege közösen énekelte el a folyosón a „Zene az kell” című
musical slágert.
A világnapról egy videómontázs is készült a szülők nagy örömére, hiszen a járványhelyzet miatt egy ideje
kevesebb betekintést kaptak az iskolában folyó munkába-mókába.

PÁLYAORIENTÁCIÓ
DERECSKEI BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA
A Bocskai- napok első napján a Bocskai István Általános Iskolában felső tagozaton a pályaorientációé volt a
főszerep. Szinte minden osztály különböző programon vehetett részt, a gyerekekre rengeteg szuper élmény
várt.
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Pályaorientáció az 5. évfolyamon:

Az 5. a osztály a Havita Tész Mezőgazdasági
Szövetkezetbe látogatott el. Az 5. b és az 5. c a
Beki Kertészetben vendégeskedett, míg az 5. dsek az Optimit Hungária Kft munkájába
nyerhettek betekintést.
A gyerekek így látták ezt a napot:
„A pályaorientációs nap az 5. b-ben
A Pályaorientációs nap reggelén a sorakozó után
8:30-kor már indultunk is biciklivel a Beki
Kertészetbe. Mindenki szépen, libasorban ment az
úton. Ügyesen betartottuk a szabályokat. Láttunk birkákat, teheneket és sárguló fákat is. Amikor megérkeztünk,
leraktuk a bicikliket. Mindenki nagyon kedves volt velünk.
Elsőnek az ültetést mutatták meg és azt, hogy milyen gépekkel végzik. Megnéztük a virágokat is. Rengeteg szép
virág volt! Elmondták, hogy miket igényelnek az ott látható növények és hogyan kerülnek a boltba, ahonnan
megvesszük őket. Elmentünk a magtárba, amikor bementünk az 5. c volt bent és a cipőjükből szedték ki a
napraforgómagot. Ahogy beljebb mentünk, egy nagy barnásfekete kupacot láttunk. Szotyit. Sok-sok szotyit! Egy
egész szotyitengert! Mindenki belemehetett a tengernyi naprába. Fürödtünk benne és nagyon élveztük. A
legtöbb gyereknek ez volt maga a mennyország! Azután a hagymákat néztük meg, rengeteg és sokféle volt
belőlük. Láttuk a zsákokat tele hagymával és azt is, ahogyan válogatták, volt vörös, lila és sok más fajta.
Leültünk egy asztalhoz, amin volt süti, pogácsa, hagymás – zsíros kenyér, tea és gyümölcslé. Nagyon finom volt
minden. Mindenki választhatott egy hagymát. Ahogy megettünk mindent, indultunk vissza, de még beültünk
néhány gépbe. Nagyon nagyok voltak, és ahogy bementünk, szinte láttuk, ahogy takarítják a termést. Miután
mindenki kiszállt, indultunk az iskolába. Nagyon tetszett minden!
Amikor visszajöttünk, leraktuk a biciklit és bementünk a terembe. Kaptunk egy lapot és lerajzoltuk, amit láttunk.
Szép rajzok születtek! Végül megnéztünk néhány videót. Mindegyik 6-8 percben mutatott be egy szakmát.
12:30-kor elbúcsúztunk és mindenki ment az útjára. A napközisek napközibe, a nem napközisek ebédelni vagy
haza. Egyben biztos vagyok, hogy mindenki élvezettel számolt be a Pályaorientációs napról!” - Balogh Hanna,
5.b osztályos tanuló

Pályaorientációs nap a 7. évfolyamon:
„Bár még hetedikesek vagyunk, mi is kíváncsian vártuk a Pályaorientációs napot. Már a reggeli sorakozónál
meglepetés várt bennünket. A Debreceni SZC Vegyipari Technikumból iskolánk két régi diákja érkezett, akik
bemutatták intézményüket, majd látványos és zajos kísérleteket is láthattunk.
Osztályunk bűnügyi technikai bemutatón vett részt, ahol egy helyszínelő bebizonyította, hogy a lényeg az apró
részletekben rejlik. Megtudhattuk, hogy egy bűnügy felderítése során milyen nyomokat keresnek a helyszínelők
és milyen eszközöket használnak.
A rendőrségi bemutatón beülhettünk a rendőrautóba, még a szirénát is bekapcsolhattuk. Akinek kedve volt,
rápattant a rendőrségi motorra. Láthattunk pajzsot, rohamsisakot és igazi rohamöltözetet is. A legbátrabbak a
rendőrség lovaira is felülhettek, akik remekül bírták a zajt és az állandóan cserélődő lovasokat.
Az érdeklődő tanulóink betekintést nyerhettek a Mechwart András Gépipari és Informatikai Technikum, illetve
az Arany János Gimnázium képzésrendszerébe. A 7. évfolyamon tanuló diákok egy része a Berettyóújfalui Gróf
Tisza István Kórház képviselőinek előadását hallgathatta meg.
A nap végén nagy sétát tettünk városunkban, és rádöbbentünk, hogy milyen sok lehetőség nyílik meg előttünk,
ha majd mi is szakmát szerzünk. Ezen a tartalmas napon sokat beszélgettünk arról, hogy mivel szeretnénk
foglalkozni felnőttkorunkban, és már alig várjuk, hogy jövőre még több középiskola életébe pillanthassunk be.
Nagyon köszönjük ezt az izgalmas, sokrétű, élménydús napot!” - a 7. d osztály tanulói
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Pályaorientációs nap a 8. évfolyamon:
A nyolcadikos tanulók is tartalmasan töltötték el ezt a tematikus napot. Ők várták a legjobban, hiszen életük
egyik nagy döntése előtt állnak, középiskolát kell választaniuk.
„A Derecskei I. Rákóczi György Gimnázum, Technikum- és Kollégium tájékoztatóját hallgathattuk meg, a fizikális
felmérés bemutatóját is megnézhettük Emellett több volt derecskei Bocskais diák is érkezett hozzánk debreceni,
berettyóújfalui és hajdúszoboszlói középiskolákból, hogy bemutassák a jelenlegi intézményeiket, tájékoztatást
adjanak az induló képzésekről. Üzemlátogatáson vettünk részt a KÉSZGÉP Kft-nél, valamint a Kiss Iskolabútor
Dózsa György utcai telephelyén. Szuper nap volt!” - a 8. évfolyam tanulói

NAGYRÁBÉI MÓRICZ ZSIGMOND ÁLTALÁNOS ISKOLA
BIHARTORDAI TAGINTÉZMÉNYE
A Nagyrábéi Móricz Zsigmond Általános Iskola Bihartordai Tagintézményének tanulói október közepén két
lehetőséget is kihasználtak a továbbtanulást megkönnyítő tájékozódásra.
A 6-7. osztályos gyerekek Berettyóújfaluban jártak a Brózik Dezső Szakképző Iskolában, ahol bepillantást
nyertek az iskolának a gyakorlati képzésébe. Kipróbálták a műhelyeket, péksüteményt formáztak, és
megnézték az állattenyésztő telepet is.
A 8. osztályosok Debrecenbe utaztak a Nagyerdei Stadionba, ahol a Debreceni Szakképzési Centrum iskolái,
és gyakorlati helyet biztosító partnerei mutatkoztak be. A gyerekek megismerték az iskolák által nyújtott
képzési lehetőségeket és a felvételi követelményeket. A személyes találkozás az iskolák képviselőivel, diákjaival
közelebb hozta az általános iskolás gyerekeket a középiskolákhoz. Ez a lehetőség sokat segített azoknak a
gyerekeknek, akik még nem tudták eldönteni, hogy milyen irányban szeretnének továbbtanulni.
Pályaorientációs nap keretében is igyekeztek felkészíteni az általános iskolás gyerekeket a sikeres
továbbtanulásra.
Az alsó tagozaton előtérbe kerültnek a játékos feladatok, a szakmák megismerése, mesefilmek, és a
településen található munkahelyek segítségével. Az idén Activity, alliterációs játék, szólánc, puzzle, hiányos
szakmanevek kiegészítése, dalszövegből szakmák gyűjtése és egy séta színesítette a napot, mely során a
településen található Vízmű telepre látogattak el az alsósok. Az idén is készültek rajzok „Mi leszek, ha nagy
leszek?” témában, és megnéztek néhány részt a „Mekk Elek” és „Dr Bubó” című sorozatból.
A felső tagozatosok már a szakmák megismerésére helyezik a hangsúlyt. Emberi tulajdonságokat,
személyiségjegyeket gyűjtöttek, szituációs játékokat játszottak, szakmaismertető kisfilmeket néztek, teszteket,
totókat töltöttek ki.
A lányoknak lehetősége volt a csecsemőgondozásról, és a védőnői hivatásról tájékozódni a település
védőnője segítségével. A felsős fiúk két autószerelő műhelybe is ellátogattak, megismerkedtek az
eszközökkel, a szakma sokrétűségével, és a műhelyben folyó munkával.

HAJDÚSZOBOSZLÓI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA
Október 22-èn pályaválasztást segítő rendezvényt tartottak a Hajdúszoboszlói Bárdos Lajos Általános
Iskolában. Olyan vendégeket hívtak meg, akik jeles képviselői szakmájuknak, vagy több területet is képviselnek
egyszerre.
Előadást ás bemutatót tartott Hajdúszoboszló város három középiskolája, a Hőgyes Endre Gimnázium, a
Bocskai István Szakképző Iskola és a Közgazdasági Szakközépiskola. Érdeklődő tanulóik a Vértesi karosszériás
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műhelybe is ellátogathattak. Az állatok emberre gyakorolt
hatásáról és a daruvonulásról beszélt Dr Déri János, a
Hortobágyi Madárkórház vezetője. Vendégük volt továbbá
Hevesi-Szabó Tímea, aki fodrász, sminkes és stylist egy
személyben; valamint a Hungarospa PR menedzsere, illetve
nagyon népszerű volt a katonai toborzás. Hálásan köszönik
vendégeink közreműködését!
Tartalmas napot tudhatnak maguk mögött alsó tagozatos
diákok is. Az 1.a osztályban Csiszár Krisztián szülő
közreműködésével a gyerekek a szarvasmarhák életéről,
gondozásáról tudhattak meg többet. Az 1.b osztályosok
Lázár Szilvia bábelőadásával gazdagodhattak. A 2.a, 2.b,
3.b és 4.b osztályos tanulók a debreceni Agórában tettek
látogatást, ahol a mindennapi életünk csodáira kaphattak
magyarázatot. Utána az ősz színeiben gyönyörködhettek a
Botanikus Kertben sétálva. A 3.a osztályosok a Hortobágyi
Madárkórház által szervezett bemutatón, míg a 4. a
osztály egy múzeumpedagógiai foglalkozáson vett részt.

IRINYI KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA
CSERE-ERDŐ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA
2021. október 15-én az Irinyi Károly Általános Iskola Csere-erdő Általános Iskolájában is megrendezésre
került a Pályaorientációs nap. Az alsó és felső évfolyamok külön programokon vettek részt. A nap célja az volt,
hogy diákok számára átfogó betekintést nyújtsanak a szakmák világáról, a továbbtanulási lehetőségekről.
Reményeik szerint így az egész életüket pozitívan befolyásoló döntéseket tudnak majd hozni a pályaválasztás
során. A pedagógusok szívüket, lelküket beleadva próbáltak megfelelni ennek a célkitűzésnek, és színesebbnél
színesebb feladatokkal és bemutatókkal készültek a gyerekeknek.
A felső évfolyamokon a nap programjának ismertetése után a gyerekek számára is ismert és népszerű
szakmákat bemutató kisfilmek vetítése következett. A programfelelős úgy válogatta össze ezeket a kis
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szakmabemutató filmeket, hogy a fiúk és a lányok számára egyaránt érdekes legyen. Az első blokk után húsz
perc szünet következett, majd újabb bemutatókat láthattak a tanulók. További beszélgetésekkel,
véleményekkel folytatódott a program, ami alkalmával elmondhatták mi tetszett nekik és miért. A nap
további része is változatos volt, hiszen szókereső, a különböző vetélkedők, a
keresztrejtvények mellett rajzversenyt is szerveztek. A felsős diákok véleménye
alapján egyszerre volt érdekes és fárasztó. Sokuk szeme azonban már arról
tanúskodott, hogy ki is nézték maguknak mik szeretnének lenni.
Az alsó tagozat számára egy énekes-táncos videóval indult a nap, melyben
különböző foglalkozások voltak bemutatva. Foglalkozáskártyás, játékos
ismerkedés következett a szakmák világával. Ebben a részben a nagyobb társaik
nagy lelkesedéssel segítették a kisebbeket. „Hogyan készül a legó?..” című film
vetítése volt a következő színfolt a napban, melynek végére már igen-igen
elfáradtak az apróságok. Találós kérdések, foglalkozás puzzle, Mi leszek, ha nagy
leszek? - rajzversenyek zárták a gyerekek napját.

LÉTAVÉRTESI IRINYI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA
November 2-án a Pályaorientációs nap keretében
különböző szakmák megismerése kapott főszerepet a
Létavértesi Irinyi János Általános Iskolában. Az
esemény célja az volt, hogy ne csak 7-8. osztályra
korlátozódjon tanulóink életre való felkészítése, hanem
folyamatosan, minden osztályban életkorhoz igazodó
feladatokkal segítsék diákjaikat pályaválasztásuk
megtervezésében.
Rendhagyó osztályfőnöki órák keretében az Irinyis
szülők tartottak előadást munkájukkal kapcsolatban,
illetve szakmabemutató filmeket néztek meg a tanulók,
valamint pályaorientációs teszteket töltöttek ki. A járványügyi helyzet miatt a betervezett munkahely
látogatások elmaradtak, ennek ellenére tartalmas napot töltöttek el a létavértesi gyerekek.

NAGYHEGYESI VERES PÉTER ÁLTALÁNOS ISKOLA
Nagyhegyesi Veres Péter Általános Iskolában a Pályaorientációs napra október 21-én került sor. Délelőtt
szakmákkal ismerkedtek a legkisebb tanulók, az 1. és a 2. osztályosok. Reggel beszélgetőkörön
felelevenítették a gyerekek az óvodában szerzett ismereteiket, majd mindenki mesélt arról, hogy „mi szeretne
lenni” felnőtt korában. Erről gyurmából alkotásokat is készítettek.
A második órán az előadóművészet kulisszái mögé pillanthattak be a tanulók. A Vidám Vándorok együttes
előadását tekintették meg.
A következő órán a mesék birodalmában barangoltak, megnézték a Mekk Elek meséit és lerajzolták, hogy
milyen szakmákkal próbálkozott a mesehős. Kritikusan megfogalmazták azt is, amit a figurának másképpen
kellett volna tennie a boldogulása érdekében.
Fontos állomás volt a népi mesterségekről szóló bemutató megtekintése is. A legérdekesebbnek a kovács
munkáját tartották a gyerekek, aki még tojást is patkolt.
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Utolsóként a kertészek munkájából kaptak ízelítőt. Az
intézmény magaságyásában dolgoztak a gyerekek, hagymát
dugdostak, az őszi vetéssel ismerkedtek, az ültetés folyamatát
a gyakorlatban is elsajátították.
A 3-4. osztály tanulói a nagyhegyesi dolgozó emberek
munkájával ismerkedtek. Az iskola védőnője Véghné Kunkli
Erika most nem szűrővizsgálatot végzett, hanem beavatta a
gyerekeket szakmájának rejtelmeibe. A Harangi tanyán az
állattenyésztéssel foglalkoztak, majd felkeresték a falu
határában lévő dísz és gyümölcsfa kereskedést.
Az 5-6. évfolyamosok osztályfőnökeik vezetésével ellátogattak a Nádudvari Kézműves Szakgimnáziumba és
Kollégiumba, ahol megismerkedtek a népi kézműveskedéssel. Visszatérve az iskolába egy Kahoot vetélkedővel
zárták a napot.
A 7.a osztály Debrecenben a R.R. Donnelley nyomdába látogatott. Az üzemlátogatás után egy, az ottani
pozíciókkal kapcsolatos játékban vettek részt. A 8.a osztály Hajdúszoboszlón az Aqua Sol hotelt nézte meg.
Betekintést nyertek a vendéglátás világába, majd az elhangzottakból egy Kahoot játékot állítottak össze
számukra. Mindkét évfolyam kitöltötte az Orientify online karrierajánló tesztet, majd önismereti játékokat is
játszottak.

NAGYRÁBÉI MÓRICZ ZSIGMOND ÁLTALÁNOS ISKOLA
A Nagyrábéi Móricz Zsigmond Általános Iskola Pályaorientációs napján az alsós tanulóikkal a helyi
ostyagyárba látogattak el. A négy osztály töltött el másfél - másfél órát az üzemben. A vállalkozók bemutatták

48
a gyerekeknek a munkafolyamatot, részt vehettek a sütemények töltésében. A következő program egy
mozgásos tevékenység volt, Bende Tibor edző tartott játékos foglalkozást tanulóinknak, beszélt munkájáról
és levezette a foglalkozásokat.
A felső tagozatosok videóval, feladatok megoldásával, önálló beszámolókkal készültek fel a napra. Az
osztályfőnökök segítségével töltötték el a délelőttöt. Megtekintették a Mekk Elek sorozat azon részeit, amelyek
a szakmákkal foglalkoztak: házépítés, asztalos munkák. Egy kötetlen beszélgetés során tisztázták, miért
fontosak a mesterségbeli ismeretek. Rejtvényeket, feladatsorokat is töltöttek ki pályaorientációval
kapcsolatban illetve Activity –játékot játszottak az osztályok témakörnek megfelelően.

PÜSPÖKLADÁNYI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA
A Püspökladányi Petőfi Sándor Általános Iskola 8. a osztályos tanulói Pályaorientációs nap keretében, október
7-én látogatták meg a Nádudvari Népi Kézműves Szakgimnáziumot.
A délelőtt folyamán – igazgató asszony köszöntője, illetve rövid tájékoztatója után – megismerkedtek az
épülettel és megtapasztalhatták, hogy milyen oktatás folyik az intézmény falai között. A tanulók megnézték a
népi bőrműves-, a nemezkészítő-, a szövő-, a faműves- és természetesen a fazekas műhelyt is. A
műhelylátogatások során beszélgettek a diákokkal és mestereikkel, érdeklődéssel figyelték a gyakorlati
oktatást. A nemezkészítő teremben maguk is belekóstolhattak a mesterségbe. A látogatás hasznos volt, hiszen
voltak olyan tanulók, akik elgondolkodtak azon, hogy tanulmányaikat esetleg ebben az iskolában folytatják.
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IRINYI KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA
FEKETE BORBÁLA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA
Az Irinyi Károly Általános Iskola Fekete Borbála Általános Iskolája október
15-én Pályaorientációs napot szervezett tanulói részére, melyet egy
tanítás nélküli munkanap keretében rendeztek meg. Az alsó tagozatos
tanulók tanítóik segítségével új szakmákkal, valamint az ahhoz kapcsolódó
eszközökkel és feladatokkal ismerkedtek meg. Megtekinthettek számos
videót egy-egy foglalkozással kapcsolatban, majd a programsorozat
zárásaként Vadászné Farkas Éva, Szabó Irén és Keresztesi Anikó
kolléganők falusétára vitték a gyerekeket, ahol megtekintették, milyen
foglalkozásokat űznek az emberek Szentpéterszegen.
A hetedik és nyolcadik évfolyamos diákoknak, kiemelkedően fontos téma a
pályaválasztás. Azon felül, hogy megtekintették pályaorientációs tesztjeik
eredményét, több versenyképes szakmát is megismertek közelebbről
tanáraik vezetésével. A nyolcadikos tanulók Kovács Zoltán pedagógus
segítségével kipróbálták magukat a vendéglátás területén mint
felszolgálók. Számos új, szórakoztató élménnyel gazdagodtak a hetedik
évfolyam tanulói is, akik a szépségipar egyik ágába, a kézápoló- és
műkörömépítők szakmában tettek látogatást Szabó Andrea Kitti tanárnő
vezetésével.

EGÉSZSÉGHÉT
KÖVY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS AMI
A Kövy Sándor Általános Iskola és AMI-ban ebben a tanévben október 18. és 22. között került
megrendezésre az Őszi Egészséghét az ökotudatosság jegyében, melynek programjaival igyekeztek
hozzájárulni a tanulók egészségtudatos
szemléletmódjának formálásához.
Kiemelt feladatuknak tartják az egészséges életmód
alakítását és a környezettudatos magatartásformálást. Ezt
nevelőmunkájuk is folyamatosan tükrözi.
Az
egészséghéten igyekeztek még nagyobb figyelmet
fordítani az egészség védelmére, a helyes táplálkozásra, a
szabad levegőn való mozgásra, környezetük tisztaságára.
Mindennapjaik során egyre inkább természetessé válik és
egyre több tanuló életmódjára jellemző az egészségre való
törekvés, az aktív és rendszeres sport és az ökotudatosság.
Napjaink egyik legfontosabb kérdése az egészség
megőrzése mellett a környezetünk megóvása is, emiatt van
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szükség arra, hogy minden tanuló több információhoz jusson ezekről a témákról.
A hétfői napon megrendezésre kerülő játékos megmérettetések programjait a gyerekek és a pedagógusok
lelkesen valósították meg. A feladatok megoldásához szükség volt az osztályközösségen belüli összefogásra,
minden tanuló aktivitására. Az intézmény pedagógusai alsó és felső tagozaton egyaránt igyekeztek nemcsak
a tanulók fizikai, hanem a szellemi aktivitását is igénybe vevő feladatokat összeállítani. Információkat és
tapasztalatokat gyűjtöttek, majd játékosan feldolgozták azokat. Ennek köszönhetően a tanulók nagyon jól
érezték magukat, gyorsan elszaladtak az órák a közösen végzett tevékenységekkel: a mozgással, rajzolással,
gondolkodással, zenei élményekkel, nevetéssel és játékos tanulással.
A feladatok összeállításával a játékos tevékenységek végzése mellett következő célokat tűzték ki:
• egészséges életmód jelentőségének felismerése;
• ökotudatos magatartás kialakítása, megerősítése;
• közösségépítés és emellett a személyes felelősség felismerése;
• problémamegoldó gondolkodás fejlesztése;
• tudatosság kialakítása, gyakorlati tapasztalatszerzés a tanulók részéről.
A hétfői nap zárásaként évfolyamonként okleveleket vehettek át a leggyorsabb, a legügyesebb, a
legvidámabb és a legfegyelmezettebb osztályközösségek. Mindenki örömmel fogadta az elismeréseket,
valamint az elismeréssel járó Túró Rudit.

Vitaminsaláta készítése - 3. évfolyam
Az egészséges életmódról és táplálkozásról már sokrétű ismereteik vannak a tanulóknak. Az elméletet
azonban csak a gyakorlat teszi igazán élményszerűvé. Nagyon tanulságos közös tevékenység a salátakészítés.
Az osztályközösségek „saját szájízük ”szerint oldották meg ezt a feladatot.
A kapott alapanyagokat kiegészítették, így volt ahol édes gyümölcssaláta, máshol zöldséges saláta került
terítékre. Nagy figyelmet fordítottak a higiéniai szabályok betartására, a balesetek megelőzésére is. A gyerekek
évről évre több feladatot kaptak. Csapatokat alakítva gyakorolták a feladatok felosztását, megvalósítását.
Örömmel és önállóan dolgoztak. Mindenki büszkén kanalazta saját munkájának salátáját gyümölcsét.
Belekóstoltak a hagyományos őszi ízekbe is. Almás répasaláta, dió, sült birsalma és sütőtök ízlelgetése
közben beszélgettek a vitaminok fontosságáról.
A 3. a osztály céklával színesítette a kapott alapanyagokat, citrommal és mézzel tette csábítóbbá az egyébként
is ízletes finomságokat. Sajnos egyre kevesebb családban van a vitaminsaláta fogyasztásának hagyománya.
Remélik, hogy a tevékenység a családi ízlésvilágát is formálni tudja egy kicsit.
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A 8. évfolyamos tanulók vizuális kultúra órán dekoratív ételkompozíciót állítottak össze. A salátakészítés előtt
az asztalokat lefóliázták, majd alapos kézmosás és kézfertőtlenítés után az osztály tagjai 2-3 fős csoportokban
megmosták, megtisztították és darabolták a különböző anyagokat.
A tanulók körében minden évben nagy sikert arat a program. A gyerekek nagy örömmel készítik a salátákat,
melyeket a végén jó ízűen elfogyasztanak.

PÁVAI VAJNA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA
Október 4-én vette kezdetét az Egészségvédelmi hét, melyet idén a „Mozdulj a
klímáért!” akcióhéttel közösen szervezett meg a Pávai Vajna Ferenc Általános
Iskola.
A hét elején az osztályok készítettek egy-egy színvonalas plakátot a
vitaminokról, melyeket a folyosókon helyeztek el. Karácsony Béla
rendőrszázados a 7-8. osztályokba látogatott el, ahol a diákok rendkívüli
osztályfőnöki órák keretében meghallgathatták drogprevenciós előadását.
Az 1-2. osztályosok számára remek hangulatú Táncházat szerveztek Kollátné
Uliczki Ildikó tánc- és drámapedagógus irányításával. A gyerekek nagyon jól
érezték magukat és ügyesen sajátították el a különböző tájegységekről származó
népitáncok lépéseit. A felsős osztályok „Egészségvédelmi vetélkedőn” mérték
össze tudásukat egészséges táplálkozás, személyi higiéné, fogápolás, mozgás,
egészség-betegség témakörökben. Hasonló témákat érintett az „Egészség
TOTÓ”, melyet minden diáknak volt lehetősége megoldani.
A „Saláta-parti” ebben a tanévben sem maradhatott el! Az alsósok a szüleiknek
segítségével, a felsősök már önállóan, osztályfőnökeik irányításával készítették
el gyümölcssalátáikat. Virág Tünde védőnő „A serdülőkor küszöbén” című
interaktív előadásain a 4-6. osztályos lányok vettek részt. Végül a kisebbek
játékos akadálypályán, a felsősök pedig osztályok közötti labdajátékokban
mozgatták át magukat.
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BERETTYÓÚJFALUI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS AMI
2021. szeptember 24-től október 20-ig zajlottak az
események, a versenyek a Berettyóújfalui József
Attila Általános Iskola és AMI-ban. A gyerekek jártak
Szarvason
az
arborétumban,
Hortobágyon
daruvonulást figyeltek meg, ellátogattak a Debreceni
Egyetem Kutatók Éjszakájára. Emellett sok
versenyben vettek részt, Földindulót írtak,

környezetvédelmi vetélkedőn vettek részt, online
elsősegély tesztet töltöttek ki, lerajzolták az év
emlősét, a hermelint, termésekből képeket
készítettek, papírt, elemet és kupakokat gyűjtöttek.
Odafigyeltek arra is, hogy minél többen gyalog vagy
kerékpárral jöjjenek iskolába. Egy FLASHMOB-bal
zárták az eseményeket.

TEDDY MACI KÓRHÁZ PROGRAM A JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN
Az Egészségvédelmi hetek keretében négy osztályban került megrendezésre orvostanhallgatók
közreműködésével a Teddy Maci Kórház program október 14-én.
A program keretében a gyerekek játékos módon megismerték a doktorok gyógyító tevékenységét, a
foglalkozásokon a diákok megtanulták az orvosi vizsgálat menetét, eszközeit, megismerkedtek az orvosi
környezettel, ezáltal a valós helyzetben kevésbé izgulnak és csökken a félelmük, szorongásuk. A program
céljai a fehér köpenytől és az ártalmatlan orvosi eszközöktől való félelem feloldása, enyhítése; bizalom
kiépítése a gyermek és az orvos között; az orvoslás jótékony hatásának tudatosítása; a felelősségre nevelés a
mackógondozáson,
gyógyításon
keresztül; az orvostudomány iránt
fogékony gyermekek érdeklődésének
megőrzése, kedvcsinálás; egészségre
nevelés és prevenció, a veszélyes
élethelyzetek elkerülésére.
„Köszönetünket szeretnénk kifejezni a
Debreceni
Egyetem
orvostanhallgatóinak! A gyerekek
nagy élménnyel lettek gazdagabbak.”
– Berettyóújfalui József Attila
Általános Iskola és AMI

MOZDULJ A KLÍMÁÉRT!
PÁVAI VAJNA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA
A Pávai Vajna Ferenc Általános Iskolában október 4. és 10. között került lebonyolításra a „Mozdulj a
klímáért!” témahét.
Ezen a héten a klímaváltozásra, a globális felmelegedés veszélyeire, a megelőzés fontosságára hívták fel a
gyerekek figyelmét különböző feladatokkal. A változatos leckékkel úgynevezett zöld mérföldeket gyűjthettek
tanulóik, melyet a program végén összesítettek a szervezők. Arra biztatták továbbá a diákokat, hogy lehetőség
szerint autómentesen közlekedjenek, fogyasszanak helyi alapanyagokból készült ételeket.
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Október 4-én a legkisebbeket arra kérték, hogy az Állatok Világnapja alkalmából levelekből, termésekből
készített állatképekkel népesítsenek be egy erdőt. A nagyobbak ugyanezen a napon az volt a feladatuk, hogy
valósítsanak meg egy „Földalatti főzőklubot”. A háztartástan szakkör lelkes tanulóinak olyan hozzávalókat
lehetett használni, melyeknek többsége a föld alól kerülnek az asztalra. A gyerekek által répa, retek,
petrezselyem, paszternák, krumplifélék, hagyma, cékla került feldolgozásra és savanyítással tartósítva. Egy
hatalmas vödör finomság várja, hogy a következő iskolai programon majd elfogyasztásra kerüljön.

Ezen a napon kapcsolódtak be diákjaik „A Világ Legnagyobb Tanórája” elnevezésű programba is. A Világ
Legnagyobb Tanórája az első nemzetközi oktatóprojekt, amelyen keresztül a gyermekek világszerte egy
időben megismerhetik a fenntartható fejlődést szolgáló Globális Célokat. Áder János köztársasági elnök
rendhagyó tanóráját tekintették meg „Fellépés az éghajlatváltozás ellen” címmel.
Október 5-én a földszíneket használva kérték a tanulóikat egy hatalmas aszfaltrajz elkészítésére.
Október 6-án az aradi vértanúkra emlékezve valósították meg a zöldítést. 13 évelő növény került elültetésre a
hajdúszoboszlói intézmény sziklakertjében. Szintén ezen a napon az óvodások számára rendezett az iskola
Ovimaraton néven egy sportos délutánt. A kicsiket is bevonták a témahetükbe egy játékos feladattal.
Október 7-ére kérték az intézmény pedagógusai, hogy tanulóik írjanak rövid, rímelő Földindulót – „Csak egy
Földünk van!” címmel, illetve fogalmazzanak meg üzeneteket a Föld védelme érdekében. A témahét
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kampánya által idén nem csak az Európai Klímaszövetség nemzetközi zöld mérföld gyűjtéséhez, hanem a World
Climate March széleskörű kezdeményezéséhez is csatlakoztak. A megfogalmazott üzeneteket, verseket
összegyűjtötték és továbbították a nemzetközi szervezet számára is.
A hét utolsó napján szervezték meg a 1,5 km-es futásukat, melybe a kampányhét összes résztvevőjét
bevonták. Miért 1,5 km? Azért mert ezzel is szeretnék a figyelmet felhívni arra, hogy az ENSZ klímacsúcson
olyan döntéseket kell hozni, amelyek a globális felmelegedést 1,5 fokon belül tartják. A tanulók osztályonként
100 m-t futva, a saját maguk által készített zászló átadásával, az összefogást jelképezve futották le a távot. A
futás során minden osztály egy-egy fenntarthatósági célt is „magával vitt”.

A programsorozat október 10-én zárult, amely a Komposztünnep napja 2010 óta. A tanulóikat és családjaikat
arra kérték készítsenek otthon komposztálót, vagy újítsák fel a már meglévőt. Szintén kérés volt, hogy őszi
kiskertet alakítsanak ki, ültessenek fákat, cserjéket. Közel 150 fotó érkezett, mely bizonyítja, hogy a
hajdúszoboszlói iskola tanulói és családjaik elkötelezettek a környezetük védelme és megóvása iránt.

HAJDÚSZOBOSZLÓI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA
A kezdetektől fogva, így idén már kilencedik alkalommal csatlakozott a Hajdúszoboszlói Bárdos Lajos
Általános Iskola a „Mozdulj a klímáért” elnevezésű felhíváshoz. Ebben az esztendőben a Föld állt a kampány
célkeresztjében, mint szeretett bolygónk, és mint az életet adó termőföld.
Szeptember utolsó hetében, a kampányhét keretében tanulóik 5581 zöld mérföldet teljesítettek különböző
feladatok megoldásával. A diákok és pedagógusok igyekeztek környezetbarát módon, tehát gyalog, kerékpárral,
tömegközlekedéssel eljutni az iskoláig, illetve haza. Az élelmezésvezető segítségével húsmentes napot is
tartottak, mellyel igyekeztek tenni az egészségükért, és elérni, hogy az elfogyasztott ételek ökológiai lábnyoma
kevesebb legyen. A főzés nagyon
népszerű
volt
a
szabadon
választható feladatok közül. Volt
aki otthon, egyedül, szülőkkel,
barátnővel, de nagy örömükre
voltak
olyanok
is,
akik
osztályszinten
készítettek
finomságokat,
olyan
alapanyagokból, melyek a föld alól
kerülnek ki (pl. répa, hagyma,
krumpli).
A 2.a osztály fát ültetett az iskola
udvarán. Az ügyes kezű tanulók a
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természetben megtalálható színek felhasználásával készítettek különféle alkotásokat, melyek a Földhöz, vagy a
természethez köthetők. A kis poéták is bemutathatták tudásukat, amikor is a „Csak egy Földünk van!”
témában verset kellett írniuk. Ki egyedül, ki az osztályával közösen alkotott rímeket.
Zárásként egy közös, óriási élőképpel fogalmaztak meg egy üzenetet.

MAGYARHOMOROGI SZABÓ PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA
Október 21-én a Magyarhomorogi Szabó Pál Általános Iskolában járt Győrffy-Kiss József, írói álnéven: John
Cure. Az író két előadást tartott a tanulóknak, melyeknek címei a "Klímaváltozás" és "Az internet veszélyei"
voltak.
A két óra nagyon jó hangulatban telt el, az előadó és a gyerekek is nagyon élvezték a 2 x 60 perces
beszélgetést. Az előadások végeztével a gyerekek új, használható ismeretet szereztek a fenti témákban.
„Köszönjük a Méliusz Juhász Péter Könyvtárnak, hogy lehetővé tette iskolánk tanulói számára a részvételt az
előadásokon.” – Magyarhomorogi Szabó Pál Általános Iskola
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NÉPMESE NAPJA
HAJDÚSZOBOSZLÓI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA
Ősszel egy szívet melengető, boldog projektben vettek részt a Hajdúszoboszlói Bárdos Lajos Általános Iskola
alsó tagozatos tanulói és tanítói. Igaz, hogy emellett is igen mozgalmas hetük volt, hiszen ebben az időben
készültek a „Mozdulj a klímáért!” kampányhétre, valamint komolyan próbáltak a Zenei világnap programjára.
A Mesehét első napja történetolvasással kezdődött. A negyedikes diákok másodikos társaiknak, a harmadikosok
elsősöknek olvastak történeteket, melyekről a délután folyamán a kisebbek gyönyörű rajzokat készítettek. A
harmadikosok és negyedikesek saját osztályukban is felolvastak társaiknak, melyről ők is illusztrációkat
készítettek.
A hét további napjaira a gyerekek ajánlásokat kaptak, így minden osztály gazdag kínálatból választhatott
programot magának. Az elsősök csodaszép zacskóbábokat készítettek. A másodikosok is a zacskóbáb
megjelenítését, és egy állatmese feldolgozását választották. A főszereplőket nagyon ügyes papírhajtogatással
készítették el: így tündéri kis rókát, kutyákat hajtogattak. A harmadikos gyerekek nagyon komoly munkával,
ízlésesen tablókat alkottak Benedek Elek életéről és munkásságáról. A negyedikesek is választottak
tablókészítést, azon kívül még Benedek Elek mondáit olvasgatták és puzzléket raktak ki. A héten több osztály
diafilmvetítés által ismerkedett meg Benedek Elek történeteivel. Sok osztály választotta az online játékos
feladatok megoldását is, melynek témája az író mese- és mondavilága volt. Az egyik negyedikes osztály az
online térben részt vett egy kihívásban, melyet sikerrel teljesítettek, a jól megérdemelt jutalmukat és az
oklevelüket megkapták Brüsszelből.
A Mesehét projektjének zárásaként kiállítást szerveztek a héten elkészült munkák anyagából. Két hétig
gyönyörködhettek az intézmény tanulói, pedagógusai, munkatársai az alsós gyerekek mesés munkáiban. A
projektet szervezte: Dede Gáborné és Dankóné Ládi Tímea.
„Hálásak vagyunk, és nagyon szépen köszönjük a tanulók és tanítóik gazdag, sokrétű, csodálatos munkáját!
Benedek Elek biztosan büszke lenne erre a Meseheti projektre, melyben a Bárdos Lajos Általános Iskola alsós
tanulói részt vettek!”

PÜSPÖKLADÁNYI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA
A Püspökladányi Petőfi Sándor Általános Iskola alsó tagozatán immár hagyomány, hogy minden év
szeptember végén vetélkedővel emlékeznek meg a Népmese napjáról.
A feladatok összeállítását és a verseny lebonyolítását az alsós humán munkaközösség tagjai végzik. Ebben a
tanévben október 1-jén, pénteken délutánra hívták a gyerekeket, hogy összemérjék tudásukat. A négyfős
csapatokban minden évfolyam tanulói képviseltették magukat. A feladatokat úgy állították össze, hogy a
legkisebbek is sikerélményhez jussanak. A csapatoknak hét próbát kellett teljesíteniük. Volt köztük képkirakó a
jellegzetes mesehősökről, mesék felismerése, totó, keresztrejtvény, táltos keresése, mesei lottószelvény és
gyorsasági feladat is. A csapatok ügyesen oldották meg a feladatokat. Jó volt látni, hogy a gyerekek többsége
ismeri a klasszikus meséket is. Nagyon szoros volt a verseny, csak néhány pont különbség döntött a helyezések
között.
„Élményekben gazdag, tartalmas délutánt töltöttek el együtt, mindenki jól érezte magát ezen a vetélkedőn.” Darainé Ludányi Erika, munkaközösség-vezető
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ÁLLATOK VILÁGNAPJA
PÜSPÖKLADÁNYI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA
A Püspökladányi Petőfi Sándor
Általános Iskola alsós diákjai
körében kiemelten fontosnak
tartják az Állatok Világnapjáról
való megemlékezést.
1931-ben merült fel Firenzében,
egy környezetvédelmi konferencia
keretén
belül
az
Állatok
Világnapjának gondolata, melynek
időpontját Assisi Szent Ferenc
emléknapjára,
október 4-ére
tűzték ki. A Szentről fennmaradt
legendák alapján értette az állatok
nyelvét, bámulatos szokásai közé
tartozott az is, hogy beszédbe
elegyedett erdő-mező kis- és
nagyvadjaival. Ezáltal méltán
választották
őt
az
állatok
védőszentjének.
Hagyományosan az alsós reál
munkaközösség
feladata
a
rendezvény
megszervezése,
lebonyolítása.
Lényeges
szempontnak tekintik a téma
érzelmi megközelítését, hiszen ha
állatokról
van
szó,
nincs
beszédhibás,
nincs
zárkózott
gyermek, csak csillogó szemek és
beszédáradat.
A
hosszú
évek
során
összegyűjtött
gazdag
repertoárból
idén
négy
forgószínpad-szerűen
megvalósítható
állomásra
osztották a feladatokat. A
rendezvényre
plakát
készült,
melyet az aula faliújságjára
kihelyezve tanulmányozhattak a
gyerekek, mikor, melyik állomást

keressék.
Az
első
állomás
célja
a
ráhangolódás, ez adta meg a
rendezvény
alaphangulatát.
Bosznainé Marjai Pálma és
Kesztyüsné Lövei Erzsébet tanító
néni várta szeretettel mind a négy
évfolyamot, akik ezúttal csak a
hallásukra és háttérismereteikre
hagyatkozhattak. „Mindent a
fülnek, semmit a szemnek”
mottóval 24 állathangot kellett
felismerniük. Távoli kontinensek
egzotikus állataitól a háziállatokig
színes hanganyaggal készültek.
A második állomás a kinesztetikus,
az átérző, utánzó képességek
fejlesztését
tűzte
ki
célul.
Szentpéteriné Tóth Ágnes tanító
néni az 1-2., míg Faur Nikolett
tanár néni a 3-4. évfolyamot
mozgatta meg. Egy izgalmas
akadálypályával
készültek
osztályonként résztvevő diákok
számára,
akiknek
a
sorversenyben különböző állatok
mozgásával kellett eljutniuk a
célig.
A harmadik állomás a szellemi
megmérettetés komoly feladatát
vállalta fel. A „kicsiket” Boros
Márta, és Turányiné Márki
Marianna tanító nénik fogadták
színezőkkel,
kirakókkal,
az
olvasás-írás rejtelmeibe éppen
csak belekóstoló elsősöknek is
megoldható.
izgalmas
feladatokkal. A 3-4. évfolyam
számára Bosznainé Marjai Pálma

és Kesztyüsné Lövei Erzsébet az
idén a felelős állattartásra
fókuszálva
készült.
Rövid
ismeretterjesztő szöveg figyelmes
elolvasása
után,
TOTÓ
formájában adhattak számot
„nagyobbacska”
tanítványaik
meglévő és frissen szerzett
ismereteikről, véleményükről. A
„Mit adhatok enni kedvenc házi
ragadozómnak?”,
„Hogyan
gondozzam?” típusú kérdésektől a
magyarok totemállatáig széles
spektrumban
bővítették
tájékozottságukat.
A negyedik állomás a 3-4.
osztályosokat érintette és minden
évben óriási lelkesedéssel vetik
bele magukat a gyerekek. Az
iskolában
tevékenykedő
pedagógusokat, karbantartókat,
takarítókat, konyhai dolgozókat
szólította meg, viszont nemcsak
róluk szólt. Aláírásokat kellett
gyűjteniük olyan felnőttektől,
akik házi kedvencet tartanak,
megadva az állat faját és nevét is.
A másfél órás rendezvényt
október 1-jén 13 órától tartották
meg. Abból a megfontolásból
esett a választásunk éppen
péntekre, hogy a gyerekek erre az
élményekben gazdag délutánra
„pihenjenek rá” hétvégén, hogy
aztán
az
eredményhirdetés
méltóképpen zárhassa 4-én a
megemlékezést.
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IRINYI KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA
FEKETE BORBÁLA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA
Október 4-én az Irinyi Károly Általános Iskola
Fekete Borbála Általános Iskolájának alsós tanulói
és tanítói játékos feladatokkal köszöntötték az
Állatok világnapját. A gyerekek az őszi természet
adta lehetőséget megragadva gesztenyét gyűjtöttek,
melyből különböző állatfigurákat készítettek. Ezen
felül – kreativitásukról tanúbizonyságot téve –
különböző állatrajzokat alkottak a körbe rajzolt
kezükből. A munkájukat Vadászné Farkas Éva és
Szabó Irén tanítónők segítették és felügyelték. A
felsős tanulók délután Kovács Zoltán tanár úr
közreműködésével
egy
játékos
vetélkedő
keretében mérhették össze tudásukat.

HALLOWEENI MULATSÁG
HŐGYES ENDRE GIMNÁZIUM
A Hőgyes Endre Gimnázium tanulói számára az őszi szünet utáni első nap került megrendezésre a Halloweeni
mulatság.
Az idei programoknak a középiskola sportudvara nyújtott helyszínt, ahol az osztályok vicces versenyen
mérhették össze ügyességüket egymással. A meghirdetett tökfaragó versenyen nagyon sok szépen elkészített
tök-lámpás született meg, melyek kiállításra kerültek az iskola épületének aulájában. Természetesen a
cukorkák sem maradtak el, melyeket célba dobás után elfogyaszthattak a tanulók. A mókázás két ügyességi
feladat után, a horrorfilm zene, illetve részletfelismeréssel folytatódott, melyen 1975-től napjaink
legkedveltebb filmjei sorakoztak fel. A program további részeként újabb vidám feladatok következtek, melyeket
a képek tanulsága szerint nemcsak a résztvevőknek, hanem a nézőknek is mosolyt csalt az arcára.
Az osztályok közötti verseny győztese a 9. A osztály lett. A jutalmuk egy rémisztően finom torta volt. Az idei
programot a Hőgyes Endre Gimnázium Diákönkormányzata szervezte és bonyolította le.
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LÉTAVÉRTESI IRINYI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA
A Diákönkormányzat kezdeményezésére idén is sor
került az ősi kelta kultusz felelevenítésére a
Létavértesi Irinyi János Általános Iskolában. Október
22-én délután „szellemes” halloween partit tartottak
az intézmény külső és belső tereiben. A vidám
hangulatú rendezvényen „rémes” jelmezekbe bújt az
iskola
apraja-nagyja
és
kézműveskedéssel,
vetélkedőkkel, tánccal és filmnézéssel töltötték az
utolsó októberi iskolai délutánt.

MIKEPÉRCSI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA
A Mikepércsi Hunyadi János Általános Iskolában
október 22-én Halloweeni témanapot szerveztek az
intézmény pedagógusai az alsó tagozatos gyerekek
számára.
Az kisdiákok játékos programok formájában
hangolódhattak a közelgő ünnepre és az őszi
szünetre. A gyerek között akadtak olyanok, akik már a
témanap megkezdése előtt magukra öltötték
jelmezeiket, kifestették arcukat.
A napközis csoportok egymással versenyezve
vehettek részt különböző feladatokban, amelyek
során készültek a sokszínű plakátok, álarcok,
maszkok. A kézügyességen túl, mind a hat csoport
sorversenyben is részt vett. A sorverseny feladatai
között szerepelt a "tökkerülés" futással,
majd zsákban ugrálással, illetve a gyerekek
megcsillogtathatták célzó tehetségüket is a
diódobáló verseny során.
A játékok, versenyek igazán jó hangulatban
zajlottak. Minden diák kivette a részét a
feladatokból, így a pedagógusok számára
nagy kihívást okozott a csoportok
rangsorolása. Mivel minden csoport
rendkívül ügyesen teljesített, érdemként
egy-egy
édességcsomaggal
lettek
jutalmazva.
A délután végére kellően jókedvűen, sok
élménnyel gazdagodva indulhattak haza a
diákok
megkezdve
őszi
szüneti
pihenésüket.
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HAJDÚSZOBOSZLÓI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA
Október 20-én Halloween hangulat uralkodott a Hajdúszoboszlói Bárdos Lajos Általános Iskolában. Jelmezes
felvonulással indult a délután. Rövid történeti áttekintés és egy izgalmas kisfilm megtekintése után egy kvízt
oldottak meg a gyerekek. Ezután jött a várva várt a tökfaragás, üvegfestés. Szebbnél szebb alkotások születtek.

A délután hátralévő részében játékokkal fokozták tovább a hangulatot. Múmiát tekertek, almát halásztak és
csacsis játékot játszottak.
Nemcsak a felső tagozatosok érezték jól magukat ezen a napon, hanem néhány alsós osztály is ünnepi
hangulatot varázsolt a középső udvarba. Lelkesen öltöztek be a kisebbek boszorkánynak, vámpírnak vagy
ennél is ijesztőbb alaknak. A jelmezeken kívül mécseskészítéssel és tökfaragással színesítették programjaikat.
A szülők segítségével elkészített töklámpások az aulában kerültek kiállításra.

MEGEMLÉKEZÉSEK
SÁRÁNDI KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA
A magyar forradalom leverésének történetével a mai társadalom
tizenéveseit is megismertetik a pedagógusok: 1956-ban a magyar
nép szembeszállt az elnyomó hatalommal, és magára hagyottan
harcolt a szabadságért a kommunista túlerővel szemben. Bár a
történelmi események távolodnak tőlünk, 1956 üzenete fontos a mai
fiatalok számára is.
A Sárándi Kossuth Lajos Általános Iskola nyolcadik osztálya
rendhagyó módon készült az ünnepségre. Az előkészületeket számos
felkészítő óra előzte meg, ahol minden történelmi eseményt
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átbeszéltek úgy, hogy a gyerekek átérezzék a megemlékezés fontosságát és céljait. Ehhez sok videó – és képi
anyagot néztek át.
Az ünnepségre október 22-én került sor Sáránd Önkormányzata által biztosított Művelődési ház területén,
kültéren, színpaddal ellátva. Minden megemlékező osztály biztonságosan és szerencsére kiváló időben tudott
részt venni az eseményen, ahol Dézsi András polgármester és Lugosiné Illés Margit intézményvezető is
beszédet mondott.
Az előadás hangulata méltó volt az eseményhez, a színjátszás volt a középpontban. Az osztály sokat készült erre
a napra és büszkék lehettek rájuk a gyönyörű és megható megemlékezésért.

IRINYI KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁBORJÁNI TELEPHELYE
Már
több
éve
hagyomány, hogy az
1956 – os forradalom
faluszintű
megemlékezésére
a
Gáborjáni Önkormányzat
szervezésében, az Irinyi
Károly Általános Iskola
gáborjáni telephelyének
tanulói emlékműsorral
készülnek. A műsor az ’56
–os
események
összefoglalása
volt,
dalokkal,
prózákkal
felcsendülő
zeneművekkel színezve.
Céljuk, a felkészülés során
nem pusztán a művek
spontán betanítása volt,
hanem
az
életkori
sajátosságokat
figyelembe véve a gyerekek érzékenyítése a forradalom történéseire. Az önként szerepeket vállaló tanulókkal
kisfilmek segítségével tekintették át a történelmi korszakot, ösztönözve a megemlékezés fontosságát.
Idén először, Szabó-Kovács Ida kezdeményezésére és a helyi lelkész úr támogatásával az ünnepséget a
református templomban tartották meg ünnepi istentisztelet keretében. A helyszín sajátosságait kihasználva
állították össze a programot. Ez jó lehetőséget adott arra, hogy meghívják az esztári felső tagozat énekkaros
diákjait és iskolában tanító művésztanárokat, akik örömmel vállalták a fellépést, ezzel is színesítve az előadást.
A Himnuszt és a Szózatot orgona kíséret mellett énekelték mindannyian. A templom akusztikája csak fokozta a
felcsendülő dallamok hangzását, a zongoraműveket, citera muzsikát, mellyel emelték a megemlékezés
színvonalát.
A műsor zárásaként minden tanuló a templom melletti kiskertben lévő emlékműnél egy mécsest és virágot
helyezett el. Ezt követte a helyi szervezetek, iskola, óvoda, egyesület képviselői, akik letették a kegyelet
koszorúit.
„Büszke vagyok iskolánk tanulóinak színvonalas előadására mely méltó megemlékezés volt. Megtisztelő és öröm
volt számomra a felkészítés.” - Szabó –Kovács Ida, az Irinyi Károly Általános Iskola gáborjáni telephelyének
pedagógusa

62

NAGYRÁBÉI MÓRICZ ZSIGMOND ÁLTALÁNOS ISKOLA
A Nagyrábéi Móricz Zsigmond Általános Iskolában pénteki napon emlékeztek meg az október 23-ai
eseményekről, iskolai keretben. A tornateremben gyűltek össze a megemlékezésre. A Himnusz meghallgatása,
közös éneklése után Baloghné Zalasch Mónika tanárnő beszélt az ünnep tartalmáról. Ezután a nyolcadik
osztályosok színvonalas műsorát tekinthették meg, Ballai Józsefné osztályfőnök felkészítő munkájának
köszönhetően. A műsort a Szózat zárta. A megemlékezés koszorúját az Önkormányzat épületének udvarán
lévő emlékműnél helyezték el.

NAGYHEGYESI VERES PÉTER ÁLTALÁNOS ISKOLA
2021. október 22-én a Nagyhegyesi Veres Péter Általános
Iskola 8.a osztályának tanulói ünnepi műsort adtak az 1956-os
hősök emlékére.
„Erkel Ferenc: Bánk bán” című operának a „Hazám, hazám”
kezdetű híres áriájának részletére vonultak be a tanulók.
Felidézték az 56-os eseményeket: versek, vetítések,
tömegjelenet és az iskola felsős énekkarának dalai tették
színessé és egyben szívszorongatóvá a műsort. Nyikos Mátyás,
a műsort adó osztály tanulója basszusgitár játékával tette
emlékezetessé Koncz Zsuzsa: „Ha én rózsa volnék” című dalát.
Az előadás egésze a hazaszeretetet erősítette mind az
előadókban, mind az iskola tanulóiban és a község lakosaiban.
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KÁLVIN TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA
1956 hőseire emlékezve a püspökladányi Kálvin Téri Általános Iskolában hagyomány az 1956 méteres
futóverseny megrendezése. A megmérettetés szép időben, kellemes környezetben került megrendezésre,
minden diák számára maradandó élményt nyújtott.

IRINYI KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA
FEKETE BORBÁLA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA
Október 22-én az Irinyi Károly Általános Iskola Fekete
Borbála Általános Iskolájának tanulói megemlékeztek az
1956-os forradalom eseményeiről. Ünnepélyes műsorral
tisztelegtek a forradalom áldozatai előtt.
A nyolcadikos diákokat osztályfőnökük, Keresztesi Anikó
készítette fel az előadásra, melyet az intézmény megannyi
tanulója és pedagógusa, Hadobásné Karancsi Annamária
tagintézményvezető asszony, Törökné Csörsz Csilla
igazgató
asszony,
valamint
a
szentpéterszegi
önkormányzat tagjai előtt mutathattak be.
A műsor után az intézmény minden tanulója és dolgozója
az ’56-os forradalom emlékét őrző emlékműhöz vonult,
melyre az alsó- és felső tagozatos diákok ünnepélyesen
koszorút és virágot helyeztek.

DERECSKEI I. RÁKÓCZI GYÖRGY GIMNÁZIUM, TECHNIKUM ÉS
KOLLÉGIUM
„A Derecskei I. Rákóczi György Gimnázium, Technikum és Kollégium 11.b osztályából négyen -Kovács Kornélia,
Madarász Emese, Pálfi Roland, Szántó Lajos- részt vettünk az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére
meghirdetett online vetélkedőn, melyet a Honvéd Kulturális Egyesület szervezett.
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A versenyfeladat az volt, hogy írjunk egy esszét arról, hogy a városunkban mi zajlott 1956-ban, majd
készítenünk kellett egy videót, amiben lakóhelyünkkel kapcsolatban kellett beszámolni a történésekről.
Rengeteg kutatással és energiával elkészítettük.
Felkészülésünkben sokat segített Farkasvölgyi Győző tanár
úr. Örömmel értesültünk róla, hogy meghívást kaptunk az
„56-ról 65 év múltán” elnevezésű konferenciára Budapestre,
melyen a verseny eredményét is kihirdették. Nagy
figyelemmel kísértük végig a különböző előadásokat a
Stefánia Palotában, melyek témája a résztvevő túlélők
személyesen átélt tapasztalatai voltak. A legérdekesebb
Wittner Mária története volt.
Az előadások után megnéztünk egy összevágott videót, ami
az első négy helyezett filmösszeállítása volt. A díjátadón
elismerő oklevelet kaptunk. A megemlékezést záróbeszéddel
és állófogadással zártuk.” - Kovács Kornélia, Madarász
Emese 11. B osztályos tanuló

HŐGYES ENDRE GIMNÁZIUM
Az őszi szünet előtti utolsó nap emlékeztek meg az 1956-os
eseményekről a Hőgyes Endre Gimnáziumban. Idén is egy egész
délelőttös programmal készült a humán munkaközösség. Már a hét
elején kihelyeztek a büfé mellé néhány molinót, amelyeken ezt az
időszakot bemutató képek és információk voltak.
Október 22-én reggel először az iskola diákjainak a
közreműködésével nézhettek meg egy ünnepi műsort, amelyet
előzetesen rögzítettek, így minden osztály a saját termében
tekinthette meg. Ezután különböző feladatokat kellett a tanulóknak
megoldani, voltak olyanok, amelyekkel mindenki foglalkozott, de
voltak olyanok is, amelyeket az adott korosztályhoz igazítottak. Közös
feladat volt az 1956-os szoboszlói történések megismerése,
amelyeket szakértői mozaik módszerrel dolgoztak fel.
A 7-10. évfolyamos diákok rövid előadást hallgattak meg a
Molotov-koktélról; készítettek egy listát azokról a dolgokról,
amelyeket magukkal vittek volna, ha 1956-ban el kellett volna
hagyniuk az országot; elolvasták egy kamasz fiú 1956-os naplóját,
amelyhez a hetedikesek és a nyolcadikosok rajzokat készíthettek, a
kilencedikesek és a tizedikesek pedig szövegértési feladatokat
oldottak meg. Ezeken kívül a két legfiatalabb osztály tanulóinak az
iskola épületében és a kertjében elrejtettek az ötvenes évekkel
kapcsolatos tárgyakat, amelyeket meg kellett keresniük, illetve a kor
pénzügyi táblázata alapján vasárnapi ebédet kellett összeállítaniuk. A
kilencedikesek és a tizedikesek plusz feladata élő szoborcsoport
készítése volt a hazaszeretet témakörében, valamint „CSI Hőgyes”
címmel a kor orvosi jegyzőkönyvei alapján kellett nyomozniuk.
A legnagyobbak városi kincskeresésben vettek részt, amely során a
település különböző pontjain dobozokat helyeztek el, amelyekben
1956-hoz kapcsolódó feladatokat találtak a diákok, ezek megoldása

65

Ujj Péter 8. e

Tóth Brigitta 10.e

vezette el őket mindig a következő helyszínre. Az utolsó feladvány helyes megfejtésével tértek vissza az
iskolába.
Végül minden tanulónak ki kellett töltenie egy online kérdőívet a nap során hallottakról, látottakról, ezeket
pontozták, összesítették, és az osztályok így elért helyezése beleszámít a Hőgyes Komplex Versenybe. Úgy
gondolják, hogy egy igazán tartalmas témanap keretében méltóképpen idézték fel 1956 eseményeit.

KÖVY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS AMI
A Kövy Sándor Általános Iskola és AMI-ban hagyomány, hogy az október 6-ai, aradi vértanúkra emlékező
ünnepi műsort a mindenkori 6. osztályosok állítják össze és adják elő.
A gyerekek történelmi olvasmányaikból sok ismerethez jutottak már erről a témáról. Megismerkedtek ennek a
tragikus történelmi eseménynek az előzményeivel, mártírjaink életútjával, személyes történetével.
Emlékirataikból, leveleikből részleteket olvastak, amelyeket beépítettek az előadásokba.
A megemlékezés közben bemutatták a szabadságharc legfontosabb eseményeit és a vértanúk arcképét, ezzel
is közelebb hozva ezt a távoli történelmi eseményt a mai gyerekekhez. A szabadságharc győzelmét jelképező
piros-fehér-zöld zászlót ezen a napon a gyász színe váltotta fel. A közös munka során a szereplő hatodikosok
teljes átéléssel tudták megjeleníteni és a nézők felé hitelesen közvetíteni a műsor mondanivalóját. Nagyon
lelkesek voltak, megérezték a gyász súlyát, átérezték e nemzeti tragédia jelentőségét.
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A nádudvari intézmény valamennyi tanulója ünnepi öltözetben tisztelte meg az aradi vértanúkat, méltósággal
hallgatták végig az emlékműsort, fejet hajtottak a nemzet hősei előtt. Harmadik és negyedik évfolyamos
diákok az előzetesen videóra rögzített emlékműsort érdeklődéssel és meghatottan tekintették meg ezen a
napon.
A nemzeti gyásznaphoz kapcsolódó kiállítást az I. emeleti aulában helyezték el, ahol egy héten át voltak
láthatóak és hallhatóak a történelmi események és személyek.

„Örökké él a hősök népe…” címmel
emlékezett meg az 1956-os forradalom és
szabadságharc 65. évfordulójáról a Kövy
Sándor Általános Iskola és AMI nyolcadik
évfolyamának kicsiny, de lelkes csapata.
Az ünnepi műsor keretét a szereplők kórusa
által énekelt „Van egy ország…” kezdetű dal
biztosította. Az összeállításban helyet kapó
versek és prózai részletek hatását növelte
az eredeti, 1956-ban készült fényképek és a
műsorelemek tartalmához illő művészi
fotók sokaságából összeállított diavetítés. A
zenei betétek kiválóan festették alá a
történelmi események hangulatát. A
korabeli tüntetések jelszavait és Nagy Imre miniszterelnök szavait hallgatva a 7. és 8. évfolyam tanulói,
valamint a városi ünnepség résztvevői képet kaphattak az 1956-os év sorsdöntő történéseinek menetéről. A
műsor csúcspontjaként Szűcs Henriett tanárnő bevezető zongorajátéka után Beke Sára és Kovács Nina 8. c.
osztályos tanulók hangján csendült fel a „Ha én rózsa volnék” című ikonikus dal.
A műsort a 8. évfolyam osztályfőnökei állították össze és tanították be: Bugán Annamária, Fejesné Csűrös
Kinga, Gere Ibolya, és Tóthné Kecskeméti Piroska. A műsor létrehozásában nyújtott segítségét köszönik
Bordán Norbert, Fazekasné Juhász Nóra, és Szűcs Henriett kollégáknak.

KIRÁNDULÁSOK
MÚZEUMLÁTOGATÁS
Október 21-én a Derecskei Bocskai István Általános Iskola 3. a osztályos tanulói múzeumlátogatáson vettek
részt Hajdúszoboszlón, a Bocskai István Múzeumban.
A helytörténeti kiállítás megtekintése közben a múzeumpedagógus érdekes előadást tartott Bocskai István
történelmi szerepéről és a hajdútelepítés történetéről. Megcsodálták a gyönyörű festményeket, kézbe vették
a hiteles fegyvermásolatot és felpróbálták a hajdúk viseletét. A Fejedelmi Kincstárban megtekintették Bocskai
István koronájának és jogarának hiteles és nemes másolatát és az adománylevél átadását megörökítő Bocskai
István és Halasi Fekete Péter viaszbábuját.
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„A gyerekek nagyon jól érezték magukat a múzeumpedagógiai foglalkozáson, iskolánk névadójáról sok új
ismeretet szereztek.” - Homokiné Erika és Kabainé Gyöngyi tanító nénik

FELSŐ TAGOZAT KIRÁNDULÁSA
A SZARVASI ARBORÉTUMBA
Október 13-án a Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola és AMI felső tagozatos 148 diákja és nyolc
pedagógusa három autóbusszal indult el Szarvasra.
Először a Mini Magyarország elnevezésű makettparkot tekintették meg, mely az ország legnagyobb
arborétumában, a Körösök szívében festői környezetben fekvő Szarvasi Arborétumban található. A
Történelmi Magyarország és egyben a Kárpátmedence mértani közepén, Szarvason, hazánk
egyetlen interaktív makettparkjában megelevenedik
történelmünk. A rendkívül részletgazdag, speciális
technológiával készült makettből álló park nem csak
lélegzetelállító látványt, de interaktív élményt is
nyújt. A kisvonatok hazánk leghosszabb szabadtéri
vasút-makett pályáján robognak olyan jeles
állomásokat érintve, mint a Zombori vagy a
Kétegyházi vasútállomás. A mini Balatonon és
Dunán
ringatózó
vitorlások,
gőzhajók,
a
gombnyomásra megszólaló, hangzó épületek a
legkisebbektől a felnőtt korosztályig mindenkinek
különleges élményt jelentettek. Az ország
legnagyobb arborétumában felépített
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makettparkban olyan építészeti mesterművek kicsinyített
másaival találkozhatunk, mint a Gyulai vár, a Szegedi
Dóm, vagy a Kaposvári Csíki Gergely Színház. A parkban
Erdély, Felvidék és Kárpátalja nevezetességei is
megtalálhatóak. A Szarvasi Mini Magyarországban töltött
országjáró túra alatt, így már egészen a Pozsonyi várig, a
Magyar Szentek Templomáig, vagy akár Huszt váráig is
barangolhattak a berettyóújfalui diákok.
A makettpark megtekintését követően az Arborétum
további részeiben tettek egy hatalmas sétát, ahol az ősz
színeiben pompázó lombhullató fák és cserjék látványa
felejthetetlen élményt jelentett mindenki számára. A 82
hektáros arborétumban 65 hektár a látogatható terület. Nagy örömet okozott a pedagógusoknak, ahogy
felismerték a gyerekek az egyes épületeket, énekeket, építészeti stílusokat, növényeket, állatokat. A kirándulás
során a történelmi, irodalmi, természetismereti, földrajzi és biológiai ismereteiket is tudták a gyakorlatban
kamatoztatni.

ÖKO EXPO
EBESI ARANY JÁNOS MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ
ÁLTALÁNOS ISKOLA
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Hajdú-Bihar Megyei Szervezete, a Magyar Biokultúra Szövetség, a KeletMagyarországi Biokultúra Egyesület és Hajdúnánás Város Önkormányzata közös szervezésében az ebesi
általános iskola tanulói egy igazán élménydús napot tölthettek el a II. ÖKO EXPO Kiállításon Hajdúnánás
ökológiai mintagazdaságában, a Kendereskertben.

Az Ebesi Arany János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Örökös Öko Iskola címmel
rendelkezik, amely szemlélettel a hétköznapokban is igyekszenek erősíteni a gyermekek
környezettudatosságát, felhívni figyelmüket a globális felelősségvállalásra.
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Ez a nap épp ezen nevelést erősítette meg, hisz olyan gyermekprogramok várták őket, amelyekből
mindannyian szórakozva tanulhattak valami fontosat a biogazdálkodásról vagy a biotermékekről. Megtudhattak
néhány információt a hamarosan bevezetésre kerülő új közétkeztetési programról, majd ezt követően
ízletesebbnél ízletesebb egészséges hamburgerekkel varázsolta el mindannyiójukat Buday Péter séf és
gasztronómiai tanácsadó. Kóstolhattak karalábéfőzelékkel vagy céklával megfűszerezett igazi bio
zöldségekkel dúsított hamburgert. Nagy sikert aratott a petrezselyem – püré, vagy az egészséges reggelekhez
elengedhetetlen gyümölcsturmix.
A növény- és magfelismerő versenyben is eredményesen és szépen szerepeltek az ebesi gyerekek. A Zöld Kör
Egyesület interaktív öko játszóudvarán népi játékokat próbálhattak, bagoly bemutatón vehettek részt.
Lovasszekerezés közben a tanyán legelő állatokat nézhettek meg. Rolando, a stand – up comedy bűvész és
mentalista mutatványaival varázsolt el mindenkit, és kis ajándékot is vásárolhattak szüleiknek, családtagjaiknak
az ökogazdálkodók termékeiből.

KÁLVIN TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA
Tavasz óta a Kálvin Téri Általános Iskola tanulói a gyakorlatban is megismerkedtek a haszonnövények
termesztésével technika órákon. A Palántakertben a nyár folyamán már leszüretelték az első terméseket. A
legtevékenyebb gyerekek közül egy kis csapatnak lehetősége volt október elején Hajdúnánásra ellátogatni az
ott megrendezett kétnapos ÖKO Expóra. Gazdag program várta őket, melyen keresztül mind a konyhakerti,
mind a szántóföldi termelésbe bepillantottak. Volt többek között állat-és növénybemutató, gépkiállítás,
ételkóstolás, kézműves vásár, látványfőzés és népi játékok, mindez persze a fenntartható és egészséges
életmód jegyében. Nagy tudásukat is megmérették, hiszen a vetőmag és növényfelismerő versenyen a 42
jelentkezőből 4 tanulójuk dobogós helyen végzett.

ERDÉLYBEN „A SÓ ÚTJÁN”
2019-ben a Püspökladányi Petőfi Sándor Általános Iskola 1.559.120- Forintot nyert a Határtalanul pályázaton
(ED42 A só útján-HAT-19-01-0749), viszont a járványhelyzet miatt csak idén ősszel tudtak elutazni a 7-8.
osztályos diákjaikkal négy napra Erdélybe.
Az erdélyi körutazás első állomása Kalotaszeg központja, Bánffyhunyad volt, melyet olyan méltán híres
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települések megismerése követett, mint Torda, Székelyudvarhely, Csíksomlyó, Segesvár és Déva vára.
Húsz tanulóval kirándultak továbbá a Medve-tóhoz, és járták végig a csíki medence híres Só útját, gazdagítva
földrajzi és természettudományos ismereteiket. De nemcsak a csíki medencét járták végig, hanem a gyergyói
havasok lebilincselően szép tájait is: a Békás-szorost és a Gyilkos-tavat is.
Megtapasztalhatták a székely nép vendégszeretetét, megkóstolhatták a jellegzetes erdélyi ízeket, szokásokat.
Megismerkedhettek az ízes székely nyelvvel, legendáival és meséivel kiválóan tájékozott idegenvezetőinknek
köszönhetően. S persze izgulhattak, hogy ne találkozzanak medvékkel. Széleskörű képet kaptak Erdélyről és
annak nevezetességeiről.
A négy napról a gyerekek naplót vezettek, képekkel, videókkal illusztrálva. Az érdeklődők a következő linken
tekinthetik meg: https://petofisuli.edu.hu/?page_id=64 Feledhetetlen, csodálatos napokat töltöttek Erdélyben,
életre szóló élményekkel gazdagodva tértek haza.

TISZA-TAVI KERÉKPÁR- ÉS
EVEZŐTÚRA
2021. október 13-án a Magyarhomorogi Szabó Pál Általános Iskola 7. és 8. osztályos tanulói Tiszafüreden
jártak, ahol részt vettek a „Sport 43” programban.
A gyerekek egyik része kerékpártúrán
vett részt. Tiszafüredről indultak és a
Tisza-tó varázslatos környezetében 40-50
km-t bicikliztek. A többi tanuló egy kb.
2,5 órás evező túrán vett részt a Tisza
tavon. Nagy élmény volt kenukkal bejárni
az állóvíz nagy részét. A túravezető
érdekességeket mesélt a gyerekeknek a
Tisza-tó állat- és növényvilágáról.
Kellemesen elfáradva és rengeteg
élménnyel gazdagodva érkeztek haza a
délutáni órákban.

„Köszönjük a részvétel lehetőségét a
program szervezőinek!”
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KERÉKPÁRTÚRA A TISZA-TÓ
KÖRNYÉKÉN
A
Sport43
elnevezésű
program
keretében a Magyarhomorogi Szabó Pál
Általános
Iskola
Körösszegapáti
Tagiskolájának felső tagozatos diákjai
kerékpártúrán vettek részt. A 9 km-es
útvonal
Tiszafüredről
indult
és
Poroszlón ért véget, ahol megtekintették
a rendkívüli látványvilággal rendelkező
Tisza-tavi Ökocentrumot. A visszautat is
kerékpárral
tették
meg,
közben
gyönyörködhettek
a
Tisza-tó
és
környezetének szépségében. Egy igazán
sportos, tartalmas nap után kellemesen
elfáradva érkeztek haza.

VILÁG GYALOGLÓ NAP
Idén újra csatlakozott a Nagyhegyesi Veres Péter Általános Iskola a Magyar Szabadidősport Szövetség
versenyfelhívásához, a Világ Gyalogló Naphoz. Az eredeti terv a Kráter-tó felkeresése volt, de sajnos az
időjárás kétszer is közbeszólt. Eső és a megbetegedések miatt le kellett mondaniuk a pályázatban megjelölt
útvonalról. Végül október 20-án, egy kellemes napsütéses délután, a település határában található Daru-tóhoz
látogattak el.
A Daru-tó mesterséges állóvíz, a Pece-ér felduzzasztásával hozták létre, közel 20 évvel ezelőtt. A tó partja
rendezett, jelenleg horgászvízként funkcionál. A tulajdonos nagy gondot fordít a halállomány frissítésére, a
halbarát
horgászat
feltételeinek
a
megteremtésére. Több helyen is kialakított
„pontyágyakat”, amit érdeklődve figyeltek a
gyerekek
A kellemes séta után a vízparton uzsonnáztak,
majd körbejárták a tavat. A tó közepén van egy kis
sziget is, ahová hídon át lehet bejutni. A víz mellett
a falu határában szántóföldek terülnek el, egészen
a Keleti-főcsatornáig. Hangos krúgatással érkeztek
meg a darvak a tóhoz, mielőtt hazaindultak volna.
A gyalogláson az 1-2-és 4. évfolyam tanulói
vettek részt tanítóikkal, összesen 104-en.
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A járványhelyzet miatt most szülők nem jöhettek az eseményre. A megtett táv 4,5 km volt. A séta során
ismerkedtek a településnek ezzel a részével és gyönyörködtek az ősz színeiben.
Jó élmény volt együtt sétálniuk, mindenki boldogan ment haza.

DARUVONULÁS MEGTEKINTÉSE A
VIRÁGOSKÚTI-HALASTAVAKNÁL
Egy októberi napon a Derecskei Bocskai István
Általános Iskola 3.c és 2.c osztály tanulóival buszra
ültek és meg sem álltak a Hortobágyig. Virágoskútihalastavakig, a leszálló darvakat nézték meg. A
Nemzeti Park munkatársa ismertetőjéből sok
érdekességet tudtak meg a madarak életéről, a
daruvonulásról.
Az ősz egyik nagyon látványos eseménye a
Hortobágyon szeptember elejétől a daruvonulás. A
Nemzeti Park címermadaraként is ismert darvak
egyre növekvő számban érkeznek hozzánk északi
költőterületükről. Telelőterületükre tartva kisebbrövidebb időt tartózkodnak a biztonságot és bőséges
táplálékot jelentő Hortobágyi Nemzeti Parkban.
Hortobágy halas tavainál szeptemberben és
októberben százezer darumadár várja, hogy a frissen
felszántott földekről elfogyjon az összes mag, amit a
gép kifordított. A magokat a darvak eszik meg, hogy
azután az ősz közepe felé meginduljanak délre.

Vannak madarak, amelyek megelégednek Európa
mediterrán felével, vannak, amelyek átrepülnek
Afrikába. Magyarországra is messziről érkeztek,
hiszen a nyarat a Baltikumban, illetve a Skandinávfélszigeten töltötték. Nekik a Hortobágy most olyan,
mint az embereknek egy hotel. A darvak az éjszakát
sekélyvízű elöntéseken, lecsapolt halas tavon töltik.
Ezekre az alkonyati órákban szállnak be és napkelte
körül repülnek tovább.
Az alvóhelyre érkező csapatokat távcsövekkel
szemlélték meg. Csodálatos látvány volt. Az esti
órákban fáradtan, élményekkel gazdagodva tértek
haza.

A program szervezését Turányiné Balogh Beatrix
pedagógus szervezte. A kísérő pedagógusok: Marczin
Lászlóné, Nagy Renáta, Turányiné Balogh Beatrix,
Váncsodi Edit.
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