
INTÉZMÉNYÁTADÓ 

ÜNNEPSÉG FÖLDESEN
A Földesi Karácsony Sándor Általános Iskola és AMI 2008 óta végzi munkáját több ideiglenesen kialakított
oktatási helyszínen. A Berettyóújfalui Tankerületi Központ az oktató munka támogatása érdekében 2017-
ben nyújtott be pályázatot a Karácsony Sándor tér 6. szám alatti épület bővítésére.
Az EFOP-4.1.2.-17-00089 azonosítószámú „Infrastrukturális fejlesztés a Földesi Karácsony Sándor Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában” elnevezésű projekt megvalósítása 2018 júniusában az alapkőletétellel
kezdődött. A megítélt 297.725.484 forint támogatási összegen felül a magyar kormány 138.346.612 forint
többletforrást biztosított, így a beruházás teljes költsége a beruházás teljes összege 436 072 096 forint. Az
építkezés a forráskiegészítést követően 2020 májusában kezdődhetett meg. A bontási munkálatok nyár
közepére fejeződtek be, és ekkor indultak meg az emeletépítés munkálatai. A beruházás 2021 decemberére
készült el, melynek eredményeként megújultak a földszinti közösségi terek, és az emeleten négy modern
tanterem, tágas aula került kialakításra, melyek az általános iskolai oktatás mellett a művészeti iskolai feladatok
ellátását is biztosítják. A projekt bútorbeszerzési keretének köszönhetően a korábbi rész tantermeiben,
közösségi tereiben, az öltözőkben is cserélődtek a bútorok. Ezen felül a Berettyóújfalui Tankerületi Központ
új parkolót építtetett saját költségvetésének terhére, 11 452 794 forintból.
A március 17-én megrendezett projektzáró ünnepség alkalmából Hajnal Gabriella a Klebelsberg Központ
elnöke, Bodó Sándor az Innovációs és Technológiai Minisztérium foglalkoztatáspolitikai államtitkára, Bulcsú

László a Hajdú-Bihar Megyei
Közgyűlés alelnöke, Jeneiné dr.
Egri Izabella Földes Nagyközség
polgármestere, Majosi Pálma a
Berettyóújfalui Tankerületi
Központ igazgatója és Horváth
Sándorné intézményvezető közös
szalagátvágással adta át a
településnek az új épületszárnyat.
Az iskola közössége, a település
vezetői és lakói köszönik a
Berettyóújfalui Tankerületi központ
vezetőinek, munkatársainak a
pályázat és a beruházás sikeres
megvalósításában végzett önzetlen
munkáját és támogatását!

Balról jobbra haladva: Horváth Sándorné, Bulcsú László, Jeneiné dr. Egri Izabella, 
Hajnal Gabriella, Bodó Sándor és Majosi Pálma
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TÖBB MINT 400 MILLIÓ FORINTOS 

BERUHÁZÁS ESZTÁRON

A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Programban új Sportközpontot adtunk át március 30-án az
Irinyi Károly Általános Iskola 186 tanulója és Esztár közössége számára. A 100 százalékos állami támogatásból
és több mint 433 millió forintból megépülő, 860 négyzetméter alapterületű modern, minden igényt kielégítő
létesítmény nem csak sportolására alkalmas a tanulók és a helyi lakosság számára, hanem tökéletes otthont
nyújt majd a továbbiakban a község közösségi célú rendezvényeinek is.
Az ünnepélyes átadás megnyitása a Himnusszal kezdődött, majd Czár Krisztián felkészítő pedagógus és
szakkörös diákjai robotbemutatója következett. A gyerekek irányításával kis zászlókat vittek a robotok a
meghívott vendégek számára.

Az ünnepélyes átadón beszédet mondott Esztár Község Önkormányzata nevében Szécsi Tamás polgármester,
aki a megálmodott célok „fontos ékkövének” nevezte a beruházást. A község jövője szempontjából fontos
fejlődési lehetőség, hogy a lehető legtöbb figyelmet és forrást az oktatás területére fordítjuk. Minden nevelésre
fordított fejlesztés sokszorosan megtérül a térségben, Biharban, az országban. Őt követte Dr. Vitányi István
országgyűlési képviselő, aki kiemelte, hogy a magyar kormány támogatja az egészséges életmódot, a
sportoláshoz megfelelő infrastrukturális hátteret pedig megteremtik.
Sárfalvi Péter sportlétesítményekért és sportkapcsolatokért felelős helyettes államtitkár rámutatott, hogy a
sport immár több mint egy évtizede kiemelt stratégiai ágazat hazánkban, az egyik legfontosabb területe pedig a
sportinfrastruktúra fejlesztése. A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Programban több mint 220
fejlesztés valósult meg. Ezek a feltételek a hosszú távú egészséges életmódot támogatják, továbbá azt, hogy
Magyarország sportnemzet maradhasson.

Balról jobbra haladva: Szécsi Tamás, Sárfalvi Péter, Dr. Vitányi István, Majosi Pálma, Dr. Medvigy Mihály, Struba Péter 
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MEGÚJULT A HENCIDAI 

ISKOLA ÉPÜLETE
Az Irinyi Károly Általános Iskola Csere-erdő Általános Iskolája Csokonai utcai épületének felújítása
márciusban fejeződött be. Immáron 83 diák tanulhat korszerű, igényes környezetben. A Berettyóújfalui
Tankerületi Központ a Magyar Falu Programban pályázott az iskolaépület hőszigetelésére, teljes
tetőfelújítására és a nyílászárók cseréjére, ami 41.675.819 forint támogatási összegből valósult meg.
Az épület átadását március 31-én ünnepélyes keretek között rendezték meg. Az ünnepségen dr. Vitányi István
országgyűlési képviselő, Majosi Pálma a Berettyóújfalui Tankerületi Központ igazgatója és Szémán László a
település polgármestere köszöntötte a megjelenteket. Az iskolaépületet Bulcsú László a Hajdú-Bihar Megyei

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ részéről Majosi Pálma tankerületi igazgató köszöntőjében kiemelte,
hogy nagyon fontos számára, hogy a mindennapos testnevelés biztosítva legyen. Kitért arra, hogy az esztári
diákok eddig is kimagasló eredményeket értek el a sport terültén. Reményei szerint az újabb, modernebb és
nagyobb alapterületű tornacsarnok kínálta lehetőségek további, akár országhatáron túli sikereket hozhatnak. A
sport nem csak abban erősít, hogy nő a diákoknak az állóképessége, sokkal ügyesebbek lesznek a tanulás terén
is, jobban tudják alkalmazni a tudásukat is – fűzte hozzá a tankerületi igazgató.
A beszédeket követően színvonalas néptánc előadást láthattak a vendégek. Vajasné Ragályi Edit és Nagy Imre
pedagógus készítették fel a gyermekeket az alkalomra. Az Esztári Református Egyházközség részéről Szabó
Zsolt lelkipásztor mondott áldást. Ezután ismét a tanulók tánca következett, a sportos bemutatóra Vajas Vera
és Cseh Lajos pedagógusok készítették fel a mintegy 100 fős gyermekcsapatot.

Az új Sportközpont épülete
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Közgyűlés alelnöke, dr. Vitányi István országgyűlési képviselő, Majosi Pálma tankerületi igazgató, Törökné
Csörsz Csilla intézményvezető, valamint Szémán László polgármester úr adták át. A szalagvágás után Székely
Zsolt Ferenc, a Hencidai Református Egyházközség lelkipásztora is rövid köszöntőt mondott, és megáldotta az
épületet.
Jelenlétükkel megtisztelték a rendezvényt Hencida község intézményeinek képviselői. Az épület átadása után az
iskolások műsorral kedveskedtek a vendégeknek.

Köszönjük a Berettyóújfalui Tankerületi Központnak és mindenkinek, aki a projekt megvalósításában
közreműködött, hogy a továbbiakban megújult, esztétikus környezetben folytatódhat a tanulás! – az Irinyi
Károly Általános Iskola Csere-erdő Általános iskolájának nevelőtestülete.

A szalagot vágják át balról jobbra haladva: 
Majosi Pálma, Dr. Vitányi István, Szémán László, Törökné Csörsz Csilla és Bulcsú László

Felújított épület
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III. OKTATÁS HATÁRHELYZETBEN 

KONFERENCIA, NAGYVÁRAD 
„EGY ÉVTIZED KIHÍVÁSAI, VÁLTOZÁSAI A PEDAGÓGUSKÉPZÉS ÉS A 

NEVELÉSTUDOMÁNYOK TERÜLETÉN.”

A VÁRVA VÁRT TAVASZI 

MŰVÉSZETI GÁLA

A szekcióelőadások mellett, plenáris előadásokat is meghallgathattak, illetve műhelyfoglalkozáson is részt
vehettek az érdeklődők. A konferencia a szakmai kapcsolatok építésének is teret adott.

A Pocsaji Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola
pedagógusa, Bajkó Edina részt vett március 11-12-én
a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem által
szervezett III. Oktatás Határhelyzetben
Konferencián, mint előadó. Előadásának címe: A
szülői bevonódás hatása a nyelvi hátrányos helyzetű
tanulók szövegértésének fejlődésében.
A kétnapos alkalmon egyetemi oktatók, pedagógusok
és az egyetem volt hallgatói is előadtak. A
konferencia főbb tematikái: a hátrányos helyzet, a
magyar kisebbség oktatása Romániában, illetve a
pedagógusjelöltek lemorzsolódásának
megakadályozása voltak.

A Földesi Karácsony Sándor Általános Iskola és AMI-ban évtizedes hagyományok alapján folyik a művészeti
oktatás. A zenetanszakos tanulók adtak szép koncertet az új épületrész emeleti aulájában. A néptánc, és a
dráma tagozat egy gála keretében mutatta be a nagyközönségnek az első félévben tanultakat. Az elmúlt két
tanévben a járványügyi intézkedések következtében ez a bemutatkozó alkalom elmaradt, így most nagy
érdeklődés kísérte a csoportok bemutatóját.
A „Pántlika” és a „Kiskökény” néptánccsoportok mellett a Dráma tagozat vidám tavaszi versekkel, és
mesejelenettel is kedveskedett. A zene tagozat növendékei zongora és klarinétjátékukkal színesítették az estét.
A rendezvényt támogatta a Földes Község Művészeti Oktatásáért Alapítvány. A folyamatos, jó együttműködés
jegyében az esten fellépett a „Szélrózsa” néptáncegyüttes is.
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RENDKÍVÜLI ADOMÁNYGYŰJTÉS 
A Diákönkormányzat vezetősége a kialakult háborús helyzetre való tekintettel adománygyűjtést szervezett a
Hőgyes Endre Gimnáziumban. Ezzel is támogatni tudták azokat, akiknek most igazán szüksége van a segítségre.
A bő egy hét alatt az iskola közössége egy emberként fogott össze a nemes cél érdekében és rengeteg
felajánlás gyűlt össze a kihelyezett adománygyűjtő pontnál. Március 8-án az intézmény pedagógusainak
segítségével eljuttatták a csomagokat a Hajdúszoboszlói Gyermekjóléti Központba, ahol a központ
munkatársaival közösen szétválogatták és átadták a nagy mennyiségű felajánlásokat.
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„LEGYÉL TE IS LORÁNTFFYS!”  
ISKOLANYITOGATÓ A POCSAJI LORÁNTFFY 

ZSUZSANNA ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

A programot az óvoda – iskola átmenet könnyebbé tételére, a
leendő elsősök beilleszkedésének elősegítésére szervezték,
valósították meg. Olyan lehetőséget biztosítottak, ami módot ad a
nagycsoportos óvodások számára, hogy minél szélesebb körben
ismerjék meg a Pocsaji Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskolát.
Programjaik: nyuszis ügyességi játékok, vetélkedők; kis mozgásos
játékok, népi dalos játék; aszfaltrajz - húsvéti jelképek; papír
tojássablon díszítése ujjfestéses technikával.
A foglalkozások, sor és ügyességi versenyek jó hangulatban,
tevékenyen zajlottak. A tartalmas délelőtt a közös tojásfa díszítéssel
ért véget, ahol mindenki jól érezte magát.

A Hajdúszoboszlói Bárdos Lajos Általános Iskola
három csoportja is ellátogatott arra a gyűjtőpontra,
ahol a menekültek számára fogadnak és adnak is
adományokat. Az etika óra keretében tett
látogatáson a gyerekek a „HajráAnyu” Egyesület
vezetőjétől, Végh-Nagy Nikolettától részletes
tájékoztatást kaptak az ott folyó áldozatos
munkáról.
A tanulók maguk is készültek csomagokkal, melyeket
a helyszínen szétválogattak, majd a megfelelő
gyűjtődobozba tettek. Ezzel is követendő példát
mutatva.
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GERGELY-JÁRÁS NAPJA

BÜSZKESÉGEINK
„Egy mesébe illő történet. Püspökladány legkisebb iskolájának 4. osztálya bejutott a megyei selejtező után az
ország legjobb húsz csapatába. Mint amikor a legkisebb fiú elindul szerencsét próbálni, majd sok nehézséget
leküzdve elnyeri méltó jutalmát.
Az egész történet a tavalyi tanévre nyúlik vissza. Akkor neveztünk be először a Kajla Sulikupára, kolléganőm
Smidróczki Lászlóné irányításával. Így volt már rálátásunk a verseny menetére. Nagyon pozitív élmény született
és bár nem értünk el akkor kimagasló eredményt, a lelkesedésünk nem hagyott alább.

Március 12. nevezetes nap volt régen a falvakban, a Gergely-járás napja. Az iskolás gyerekek csapatokban házról
házra járva verbuválták iskolába a kisebb gyerekeket, valamint adományt is gyűjtöttek az intézmény számára.
A Hosszúpályi Irinyi József Általános Iskola 1. b és c osztályos diákjai felelevenítették ezt a hagyományt,
március 10-én ellátogattak az óvodákba, és kedves versekkel, dalokkal, mesékkel iskolába hívogatták a
nagycsoportosokat. Az óvodások örömmel fogadták egykori társaikat. Érdeklődve nézték a műsort és
elmondták, hogy már nagyon várják, hogy iskolások legyenek.
Az 1. osztályos tanulók felkészítői Kathiné Bagdi Márta, Szálkainé Szilágyi Zsanett és Kerek-Virga Zsanett voltak.

ORSZÁGOS SIKER A KAJLA SULIBAJNOKSÁGON!



Amikor újra megjelent a versenyfelhívás, „Petrisuli” néven regisztráltam az osztályt, majd elkezdtük a
felkészülést. Magyarország nevezetességeiről, kiránduló helyeiről kellett élvezetes videók segítségével minél
több tudnivalót megismerni. A Kajla Körök hazánk tanösvényeivel, arborétumaival, természeti értékeivel, míg az
Országjárás a kirándulóhelyek, látnivalók, érdekességek sokaságával foglalkozott. A Kajla albumokban található
információk is segítségünkre voltak. Rengeteg új ismeretre tettünk szert. A felkészülés alatt értékes időt
töltöttünk együtt, a verseny alatt pedig nagyon jól éreztük magunkat .
Több száz 3. és 4. osztályos csapat versenyzett egymással online formában. Megyénként és a fővárosból a
legjobb 3 csapat jutott tovább. Meglepetésként ért minket, amikor kiderült, hogy bejutottunk az élő országos
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EBESI ARANY JÁNOS MAGYAR-ANGOL KÉT 

TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA

VERSENYEREDMÉNYEI

Az Országos Kajla Bajnokság felhívása 1 millió forint értékű felejthetetlen osztálykirándulást ígért az ország
20 legügyesebb harmadikos-negyedikes csapatának. Az Ebesi Arany János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskola osztálya is benevezett a megmérettetésre „Arany Farkas” névvel.
Hat hét állt rendelkezésre a felkészülésre. A Kajla honlapján kellett megismerkedniük Magyarország
legizgalmasabb családbarát kirándulóhelyeivel: tanösvényekkel, várakkal, kastélyokkal, botanikus kertekkel,
látogatóközpontokkal.
Március 3-án délután valósult meg a megyei selejtező. Húsz kérdésre kellett válaszolniuk, és a gyorsaság is
számított a pontozás során. Hajdú-Bihar megyében első helyezést értek el. Bejutottak a második fordulóba,

elődöntőre, az ország legjobb 60 csapata közé.
Elhatároztuk, megmutatjuk, hogy képesek
vagyunk rá! Képesek vagyunk bekerülni a legjobb
20 közé, és nyerni!
Megcsináltuk! Nyereményünk 1 000 000 Ft-os
kétnapos osztálykirándulás! Az utazásunkat
szervezi a Challenge Hungary Utazási Iroda, aki
már felvette velünk a kapcsolatot. Reméljük, a
megnyert kirándulásról élményekkel gazdagodva
térünk majd haza.
De ami a pénznél is fontosabb, dicsőséget
szereztünk a Petritelepi Általános Iskolának.
Megmutattuk, hogy képesek vagyunk egy célért
közösen küzdeni! Köszönjük a Kajla
Sulibajnokság szervezőinek a nagyszerű
lehetőséget! Igazi csapatmunka volt, köszönet a
közreműködő szülőknek is!” – Petritelepi
Általános Iskola, Oláh Attiláné, osztályfőnök

A KAJLA SULIBAJNOKSÁG ORSZÁGOS 5. HELYEZETTJE AZ 

ARANY FARKASOK CSAPAT!
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matekÁSZ MEGYEI DÖNTŐ

nyelvÉSZ MEGYEI DÖNTŐ

NEMZETKÖZI KENGURU MATEMATIKA VERSENY

A Bendegúz Akadémia az igényes nyelvhasználat
fejlesztését, a nyelv sokszínűségének és
anyanyelvünk szépségeinek bemutatását tűzte ki
célul nyelvÉSZ versenyének meghirdetésével. Az
iskolai forduló után az Ebesi Arany János Magyar-
Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola megyei
döntősei most is bizonyíthatták, milyen jó
versenyzők.
Pálffy Csaba 1.b, Illés-Dudás Annabell 2.a, Nagy
Lujza Hanna 2.b, Kovács Áron Péter, Nagy Dávid 3.b,
Egri Csenge 5.b osztályos tanulók hibátlan
teljesítményükkel bejutottak az áprilisi országos
döntőbe!

ahol megyénként 3-3, budapestiekkel együtt összesen 60 csapat mérkőzött meg egymással.
Március 11-én este hat különböző helyszínről kellett a csapatnak bejelentkeznie a játék felületére. Az élő online
verseny során újra 20 kérdésre kellett minél gyorsabban válaszolniuk. Végül március 16-án kiderült, hogy
benne vannak a TOP 20 csapatban, így elnyerték az 1 millió forintos kirándulást. Az 5. legjobb eredményt
érték el.

A Bendegúz Akadémia által szervezett matekÁSZ versenyének megyei döntőjét március 11-13. között
rendezték online térben. Nagy örömükre az Ebesi Arany János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános
Iskola két tanulója: Illés-Dudás Annabell 2.a és Nagy Lujza Hanna 2.b osztályból annyira ügyesnek
bizonyultak, hogy bejutottak az országos döntőbe!
Felkészítő pedagógus: Fodor Barbara Melinda.

A nemzetközi versenyt a Kangourou Sans Frontières, Párizsban székelő egyesület szervezi 82 ország
részvételével. Magyarországon közel 800 iskolából 40 000 az induló diákok száma. Az idei verseny március 17-
én került megrendezésre. Az Ebesi Arany János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolát 21 tanuló
képviselte. Felkészítő pedagógusok: Fodor Barbara Melinda, Orjákné Kurczina Zsuzsanna, dr. Rácsai Lajos
Imréné, Csiha László, Balogh Éva.

A legeredményesebb tanulók:

2. évfolyam

Maier Emma 17. helyezett

Szántó Erik 20. helyezett

Fazekas Dóra 39. helyezett

Illés-Dudás Annabell 65. helyezett

3. évfolyam

Sinka Richárd 13. helyezett
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“HUNYADIAK NYOMÁBAN”

A Debreceni Hunyadi János Általános Iskola a
járványhelyzetre való tekintettel ebben a
tanévben levelezős formában rendezte meg
megyei versenyét, a „Hunyadiak nyomában”
címmel. Az Ebesi Arany János Magyar-Angol Két
Tanítási Nyelvű Általános Iskolából egy 4 fős
csapat vett részt. A verseny egyfordulós volt,
ahol a versenyzők, játékos és kreatív
feladatokkal, valamint projektmunkákkal
fejleszthették tudásukat. Az ebesi intézmény
csapata 2. helyezést ért el!
Csapattagok:
3. évfolyam: Tamássy-Hamza Zorka, Kovács Áron
4. évfolyam: Sopronyi Dávid, Bocz Ádám
Felkészítő pedagógusok: Bálintné Bagdi Ibolya,
Dzsudzsák Natália

Kovács Áron Péter 23. helyezett

Nagy Dávid Gyula 31. helyezett

4. évfolyam

Sopronyi Dávid 69. helyezett

6. évfolyam

Schwarcz Márton 65. helyezett

7. évfolyam

Szabó Zsigmond 55. helyezett

Szűcs Rebeka 65. helyezett
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HAJDÚSZOBOSZLÓI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS 

ISKOLA VERSENYEREDMÉNYEI

ENERGIAKALAND VETÉLKEDŐ

HELYESÍRÁSI VERSENY

IRODALMI VETÉLKEDŐ

Március 31-èn irodalmi vetélkedőn vettek részt a Pávai Vajna Ferenc Általános Iskolában a Hajdúszoboszlói
Bárdos Lajos Általános Iskola tanulói. A 7-8. osztályos diákoknak „Az emlékek őre” című könyvet kellett
előzetesen elolvasniuk. A megmérettetésen két csapattal képviselték az intézményt:

2. helyezett lett Szirák Bianka, Dóró Sàra, Nagy Fanni;
7. helyezett lett Nagykéri Korinna, Lovas Dóra.

A Hajdúszoboszlói Bárdos Lajos Általános Iskola felső tagozatos helyesírási versenyt hirdetett március 23-án.
A megmérettetésen az osztályokból 2-2 fő vett részt, ahol tollbamondást követően egy teszt kitöltése várt a
tanulókra.

Az alábbi eredmények születtek:

Március 24-én, a Pávai Vajna Ferenc Általános
Iskola adott otthont, az „Energiakaland”
elnevezésű városi versenynek. A négy csapat, a
környezetvédelem, energiatakarékosság jegyében
adott számot tudásáról, játékos formában.
A Hajdúszoboszlói Bárdos Lajos Általános
Iskolából Gál Balázs, Molnár István, Serdült
Marcell 7/b osztályos tanulók jelentkeztek a
megmérettetésre, akik végül az előkelő 2.
helyezést szerezték meg.

5-6. évfolyam:

1. helyezett: Tóth Zsuzsanna 6.a osztály

2. helyezett: István Csilla Napsugár 6.a osztály

Utasi Péter 6.b osztály

7-8. évfolyam:

1. helyezett: Szilágyi Kiara 8.a osztály

2. helyezett: Dóró Sarolta 7.a osztály

3. helyezett: Bertli István 8.a osztály
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MÁTYÁS KIRÁLY RAJZOKBAN

JÁRÁSI ANGOL VERS- ÉS PRÓZAMONDÓ VERSENY

A Hajdúszoboszlói Bárdos Lajos Általános Iskolában március 9-én rendezték meg a már hagyományos járási
angol vers- és prózamondó versenyt online formában. A gyerekek nagy izgalommal várják évek óta ezt az
eseményt, amelyre szép számmal jelentkeznek. Erre a megmérettetésre az iskolák legjobbjai kerülhetnek csak
be. Két korcsoportban mérték össze tudásukat a tanulók. A zsűri tagjainak ebben az évben is igen nehéz dolga
volt.

A következő eredmények születtek:

Két tanítási nyelvű iskolák eredményei:

A Hajdúszoboszlói Bárdos Lajos Általános Iskola részt vett a
Debreceni Hunyadi János Általános Iskola által szervezett
"Mátyás király rajzokban" elnevezésű megyei versenyen.

Susán Lotti 4.b osztályos tanuló 1. helyezést, Török Alíz 4.b
osztályos tanuló 3.helyzést ért el.

I. korcsoport (3-4. osztály):

1. helyezett: Takács Laura 4.a osztály Hajdúszoboszlói Bárdos Lajos Általános Iskola

2. helyezett: Takács Emma 3.a osztály Hajdúszoboszlói Bárdos Lajos Általános Iskola

3. helyezett: Horváth Vivien Tímea 4.a osztály Hajdúszoboszlói Bárdos Lajos Általános Iskola

II. korcsoport (5-6. osztály):

1. helyezett: Kócsó Vivien 5.b osztály Hajdúszoboszlói Bárdos Lajos Általános Iskola

2. helyezett: Sólyom Liliána 5.a osztály Hajdúszoboszlói Bárdos Lajos Általános Iskola

3. helyezett: Bertli Csenge 5.b osztály Hajdúszoboszlói Bárdos Lajos Általános Iskola

Földi Dorka 5.b osztály Hajdúszoboszlói Bárdos Lajos Általános Iskola

I. korcsoport (3-4. osztály) próza kategória:

1. helyezett: Kiss Flóra Mira Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

2. helyezett: Kovács Álmos Gergely Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

3. helyezett: Sándor Dóra Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

I. korcsoport (3-4. osztály) vers kategória:

1. helyezett: Bulatova Lialianna Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

2. helyezett: Hódos Bence Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

3. helyezett: Menyhárt Sára Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
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RÖPLABDA DIÁKOLIMPIA

Március 3-án a Hajdúszoboszlói Bárdos Lajos Általános Iskolában került
megrendezésre a IV. korcsoportos Röplabda Diákolimpia Megyei Döntője, ahol
3. helyezést ért el az intézmény.

A csapat tagjai:
7.a osztályból: Nagy Vivien és Szirák Bianka
7.b osztályból: Bíró Kamilla, Jenei Dóra, Kincses Boglárka, Körtvélyesi Kíra,
Kutasi Napsugár

II. korcsoport (5-6. osztály) próza kategória:

1. helyezett: Harsányi Hanna Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

Tarnai Márta Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

2. helyezett: Zsíros Dorka Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

3. helyezett: Sándor Hanna Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

II. korcsoport (5-6. osztály) vers kategória:

1. helyezett: Balla Laura Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
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ZICHY GÉZA ZENEI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI 

ISKOLA VERSENYEREDMÉNYEI

II. NEMZETKÖZI ZONGORAMESÉK ZONGORAVERSENY

II. REGIONÁLIS FAFÚVÓS 

VERSENY

A II. Nemzetközi Zongoramesék zongoraversenyen a Zichy Géza Zenei Alapfokú Művészeti Iskola növendéke,
Fekete Lili Kiemelt Arany minősítést kapott. Felkészítette Ficsor Erika.

Március 10-én megrendezésre került a II.
Regionális Fafúvós Verseny. Csicsek Nóra I.
korcsoportban, Vitéz Dóra III.
korcsoportban I. helyezést ért el.

Kategóriagyőztesekként meghívást kaptak
egy közös koncertre a Miskolci Szimfonikus
Zenekarral, amely novemberben kerül majd
megrendezésre.

Felkészítő pedagógusuk Griger Judit tanári
különdíjban részesült. A produkciók
sikeréhez hozzájárult Ficsor Erika
zongorakísérete.
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KOVÁCS MÁTÉ VÁROSI MŰVELŐDÉSIHÁZ ÉS KÖNYVTÁR KIÁLLÍTÁSA

„28. HAJNAL AKAR LENNI…” 

KÁRPÁT-MEDENCEI 

NÉPDALÉNEKLÉSI 

VERSENY DÖNTŐJE

ÁLLAMTITKÁRI ELISMERŐ 

OKLEVÉL 

ARANYHANGSZÁL VERSENY

Március 25-én államtitkári elismerő oklevelet
kapott a Zichy Géza Zenei Alapfokú Művészeti
Iskola a járványhelyzet alatt végzett munkájáért
Fekete Péter kultúráért felelős államtitkártól.
Köszönet illeti az intézmény minden
pedagógusát és tanítványát, akik az elmúlt két
évben fellépéseikkel, előadásaikkal szebbé tették
a nehéz időszakot! Köszönet illeti továbbá a
szülők és a Berettyóújfalui Tankerületi Központ
támogatását a mindennapokban!

Március 12-én a Zichy Géza Zenei Alapfokú Művészeti Iskola két tanulója: Papp Rebeka és Ferenczi Gergő
zongorajátékkal színesítette a Kovács Máté Városi Művelődésiközpont és Könyvtár által rendezett Hajdú
Zoltán kortárs képzőművészeti gyűjtemény kiállítását.

Március 26-án a „28. Hajnal akar lenni” Kárpát-
medencei népdaléneklési verseny döntőjébe
Szarvas Léna és File Jázmin is továbbjutott, több
mint 120 nevező közül. Mindkét lány az Aranypáva
minősítő rendszerén belül Arany fokozatot ért el,
így újabb sikerekkel gazdagította a Zichy Géza
Zenei Alapfokú Művészeti Iskola eredményeit.

Március 24-én az ének tanszak arany csapata
Nádudvaron vett részt az "Aranyhangszál"
elnevezésű versenyen.
Csapattagok: Pálóczi Borbála, Kerekes Imola, Kerekes
Anna, Papp Mercédesz, Almási Sándor és Morvai
Patrik.



II. NEMZETKÖZI “ZONGORAMESÉK” ZONGORAVERSENY

NEMZETKÖZI GORDONKAFESZTIVÁL

DALOS DÉLUTÁN

17

DERECSKEI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 

VERSENYEREDMÉNYEI

Március 18-19-én rendezték meg Törökszentmiklóson az
I. Nemzetközi Gordonka Fesztivált. A Derecskei Alapfokú
Művészeti Iskolát Pocsai Lilla képviselte, aki szépen
helytállt a népes mezőnyben, dicsérő oklevelet kapott.
Felkészítő pedagógusa: Péntekné Bíró Edit. Zongorán
közreműködött Szamosközi Gergő.

Március 17-én rendezték meg két év kihagyás után a
szolfézs „Dalos délutánt” a Derecskei Alapfokú Művészeti
Iskolában. 29 gyermek szerepelt az érdeklődő szülők és
diákok közönsége előtt. Nagyon jó hangulatban telt az
esemény, volt benne közös éneklés, egyéni szereplés, a
végén pedig örömteli falatozás.

A Zenevilág Művészeti Alapítvány meghirdette a II. Nemzetközi „Zongoramesék” Zongoraversenyt – online
formában. A versenyre Magyarország és a határon túli alapfokú művészeti iskolák növendékei jelentkezhettek.
A Derecskei Alapfokú Művészeti Iskola három növendék versenyanyagát küldte el. A neves szakmai zsűri
döntése alapján Szabó Hunor, Borbély Zsombor és Kondor Bianka Bronz minősítést kapott! Felkészítő
pedagógusok: Dobos Fanni és Krucsóné Horváth Márta.
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CSENKI IMRE ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 

VERSENYEREDMÉNYEI

XXI. REGIONÁLIS KÜRTÖSTALÁLKOZÓ

XIV. ORSZÁGOS ZENEISKOLAI 

KÜRTVERSENY

II. NEMZETKÖZI ZONGORAMESÉK

ZONGORAVERSENY 

Horváth Nóra vadászkürt szakos tanuló a Kisújszálláson
megrendezett XIV. Országos Zeneiskolai Kürtverseny I.
korcsoportjában különdíjban részesült. Felkészítő tanár: Szálkai
János. Zongorán közreműködött: Lajtos Anna tanárnő.

A Csenki Imre Alapfokú Művészeti Iskola tanítványai ragyogó
eredményeket értek el a II. Nemzetközi "Zongoramesék"
Zongoraversenyen.

A Csenki Imre Alapfokú Művészeti Iskola kürt tanszakos
növendékei kiváló eredménnyel szerepeltek 2022.
február 26-án a 21. Regionális Kürtöstalálkozón,
Derecskén.

I. korcsoport:

Demeter István Ezüst minősítés

Horváth Nóra Arany minősítés

II. korcsoport:

Horváth Zoltán Ezüst minősítés

Felkészítő pedagógus: Szálkai János 

Zongorán közreműködött: Lajtos Anna

Horváth Norman Kiemelt Arany díj Felkészítő pedagógus:

Lakatos Anikó

Feke Dorottya Arany díj Felkészítő pedagógus:

Lakatos Anikó

Kolláth Zsófia Bronz díj Felkészítő pedagógus:

Barát-László Bernadett
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ARANYHANGSZÁL VERSENY

„POLGÁRI SIKK”

ÁLLAMTITKÁRI ELISMERŐ OKLEVÉL

A püspökladányi tanulók sikerrel képviselték az iskolát
Nádudvaron a VIII. „Aranyhangszál” ének tehetségkutató és
minősítő versenyen.

Március 16-án a Karacs Ferenc Múzeum "Polgári sikk" című tárlat megnyitóján idézték meg a Csenki Imre
Alapfokú Művészeti Iskola tanárai az 1920-as évek hangulatát.
Résztvevő pedagógusok: Bánsághyné Kiss Annamária, Bánsághy Kálmán és Móré Tímea Solange.

Március 25-én államtitkári elismerő oklevelet kapott a Csenki Imre Alapfokú Művészeti Iskola két
tánccsoportja: a Muszka János Alapítvány és a Kenderkóc Hagyományőrző Egyesület.

Smidróczki Nóra
könnyűzene Kiemelt Arany minősítés

népdalének Arany minősítés

Szabó Diána könnyűzene Ezüst minősítés

Szabó Hanna Zoé könnyűzene Arany minősítés

Felkészítő tanáraik: Barát- László Bernadett Erika, Golenya Gréta,

Nagy-Fekete Zsuzsanna.
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NŐKÉNT A VILÁGÉRT!

BERETTYÓÚJFALUI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS 

ISKOLA ÉS AMI VERSENYEREDMÉNYEI

Meghívásos Szabadfogású
Nemzetközi Birkózó
versenyen, a Koncz Ferenc
Emlékversenyen vett rész a
Berettyóújfalui József Attila
Általános Iskola két diákja
március 27-én Szerencsen a
Báránd KSE csapatának
tagjaként. Zákány Nóra
(4.b) és Hajdú Levente (3.a)
tanulók aranyérmet
nyertek.

A Biharkeresztesi Bocskai István Általános Iskola második alkalommal hirdette meg a „Nőként a világért”
elnevezésű versenyét, amelynek témája az űrhajós nők voltak. A megmérettetés két fordulóból állt. Az első
fordulóban egy feladatlapot töltöttek ki a benevező iskolák háromtagú felsős csapatai. A 2. fordulóra egy
videofilmet töltöttek fel, melyben az űrhajózást, mint foglalkozást, hivatást népszerűsítették. A kisfilmek
megtekintésekor nagyon sok érdekes ötletet láthatott a zsűri.

I.korcsoport (5-6. osztály)

1. helyezett: Irinyi E-Star Irinyi Károly Általános Iskola Esztár

2. helyezett: ŰRutazók Mikepércsi Hunyadi János Általános Iskola Mikepércs

3. helyezett: Szupi Csajszik Ebesi Arany János Magyar-Angol Két Tanítási 

Nyelvű Általános Iskola

Ebes

II.korcsoport  (7-8. osztály)

1. helyezett: Artemisz lányai Irinyi Károly Általános Iskola Esztár

2. helyezett: Álarcosok Biharkeresztesi Bocskai István Általános Iskola Biharkeresz

tes

3. helyezett: Pindurpandúrok Biharkeresztesi Bocskai István Általános Iskola 

Kismarjai Bocskai István Tagiskolája

Kismarja

NEMZETKÖZI 

BIRKÓZÓ 

VERSENY
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GYŐZELEM AZ ELSŐ KOSÁRLABDA MECCSEN

„HUNYADIAK NYOMÁBAN” ELNEVEZÉSŰ MŰVELTSÉGI VETÉLKEDŐ

A Debreceni Hunyadi János Általános Iskola a „Hunyadiak nyomában” elnevezésű műveltségi vetélkedőt
hirdetett az 5-6. osztályos tanulók részére. A Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola csapata első
helyezést ért el.
Csapattagok: Frank Hanna és Szőllősi Loretta 5. évfolyamos tanulók, valamint László Noémi, Megyeri Zita 6.
évfolyamos tanulók.
A diákoknak a Hunyadi család életéhez kapcsolódó feladatsort kellett megoldaniuk, melyek között volt
helymeghatározás, vaktérkép, keresztrejtvény, kortárs személyek felismerése és jellemzése, kvíz, kódfejtés,
szövegértés, rövidebb kifejtős feladat, riportkészítés egy vitézzel, aki a nándorfehérvári csatában vett részt,
Mátyás király és Beatrix királynő esküvői ruháinak megtervezése, és ami a legnehezebbnek bizonyult:
idézetfelismerés. A csapattagok mindegyike megoldotta önállóan a feladatsort, majd a megoldásokat
egyeztetve küldték el a debreceni iskolának a végső megoldást. Az intézmény diákjai így betekintést nyerhettek
a Hunyadi család életébe, új ismeretekkel lettek gazdagabbak.

A Berettyóújfalui József Attila Általános Iskolában ebben az évben indultak el a kosárlabda edzések. A
kosárcsapat első mérkőzésére is sor került, ahol a teljesen kezdő csapattól az elvárás annyi volt, hogy élvezzék
a játékot, megmutassák az edzésen tanultakat. Bátran, ügyesen játszott mindenki. Minden várakozást
felülmúlva a mérkőzést megnyerte a csapat.
A csapat tagjai: Halics Hanna, Szőke Tamara, Vitális Péter, Timkó Benett, Csávás Milán, Kapás Bálint, Balogh
Tamás
Felkészítő pedagógus: Máté József.
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„MAGYAROK MÓZESE” CÍMŰ MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI VERSENY

FARSANG KUPÁN A KÖRÖSSZEGAPÁTI DIÁKOK

A Berekböszörményi Kossuth Lajos Általános Iskola tizedik alkalommal rendezte meg a „Magyarok Mózese”
című művelődéstörténeti versenyt a Berettyóújfalui Tankerületi Központ tanulói részére.
A csoportok írásban, szóban, játékos formában, a legújabb technikai eszközök felhasználásával válaszoltak a
versenyfeladatokra, és szükség volt a diákok megfigyelő, alkalmazkodó, lényeget kiemelő, kommunikációs
képességére is.
A vetélkedőn a Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola és AMI csapata első helyezést ért el. Tagjai a
hetedikes Vágner Ágota, Balogh Zsuzsa, és Fábián Sára voltak.

A Magyarhomorogi Szabó Pál Általános Iskola
Körösszegapáti Tagiskolája is meghívást kapott a Lőkösházi
Román Nemzetiségi Önkormányzat és a Magyarországi
Románok Országos Önkormányzata által közösen szervezett
Farsang Kupára. A járványhelyzet miatti hosszú kihagyás után
a felső tagozatos tanulók nagy örömmel várták, hogy
megmérettethessék magukat más iskolák csapataival.
Lelkesen készültek a versenyre. A gyermekeket Ertsey Bálint
testnevelő pedagógus kísérte el. A kedves fogadtatásnak és az
izgalmas meccseknek köszönhetően a tanulók nagyon jól
érezték magukat és élményekkel gazdagon tértek haza.
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DERECSKEI I. RÁKÓCZI GYÖRGY GIMNÁZIUM, 

TECHNIKUM ÉS KOLLÉGIUM VERSENYEREDMÉNYEI

PÁVAI VAJNA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 

VERSENYEREDMÉNYEI

IV. TANÁCSERDEI 3D 

ÍJÁSZVERSENY

NEMZETKÖZI KYOKUSHIN 

KARATE VERSENY

ENERGIAKALAND VERSENY

Március 5-én a IV. Tanácserdei 3D
Íjászversenyen vett részt a Derecskei I.
Rákóczi György Gimnázium,
Technikum és Kollégium tanulója. 25
darab céltábla volt elhelyezve 20-30 m-
re a lőállástól. Nagy Annamária saját
korosztályában, ifjúsági lány
kategóriában 3. helyezést ért el.

Törökbálinton rendeztek meg. Összesen 5 országból érkeztek versenyzők, és 206 induló volt. A küzdelmek
szorosak, a résztvevők felkészültek, és sportszerűek voltak. Az intézmény egyesületéből 15 induló versenyzett,
és ebből 7 aranyérmet, 4 ezüstöt, és 3 bronzérmet sikerült elhozniuk.

Március az energiatakarékosság hónapja. Energiakészletünk csökken, míg igényeink növekednek,
környezetünk károsodik, pusztul. Ezek a problémák mára az egész Földet foglalkoztatják. Éppen ezért a
környezettudatosság, energiatakarékosság és fenntarthatóság jegyében számos akciót hirdetnek szerte a
világban, mivel rendkívül fontos, hogy egyénileg, sőt globálisan is figyeljünk környezetünkre!
A Pávai Vajna Ferenc Általános Iskolában március 24-én megrendezésre került az Energiakaland városi
verseny, amelyen a település iskoláiból egy-egy 7-8. osztályos csapat vett részt. A zsűri tagjai Buka László
(Városszépítő Egyesület), Kállai Zsuzsa (Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt.), Molnárné Csukás Irén (Pávai Vajna
Ferenc Általános Iskola volt igazgatóhelyettese). A vetélkedőn a csapatok nagyon ügyesen szerepeltek!

Március 6-án a Nemzetközi Kyokushin
Karate versenyen vett részt Krizsán
Miklós 9.c osztályos tanuló, amit
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KINCSKERESŐ IRODALMI VETÉLKEDŐ

„Köszönjük a Városzépítő Egyesület és a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. támogatását és a pedagógusok
felkészítő munkáját!” - Takácsné Nagy Gyöngyi szervező

Hagyományaikhoz híven idén is megrendezték a 7-8. osztályos korcsoportnak a területi Kincskereső Irodalmi
Vetélkedőt a Pávai Vajna Ferenc Általános Iskolában. Ezzel a versennyel az olvasás iránti érdeklődés
felkeltése, az olvasás szeretetének fenntartása és a gyermekek olvasáskultúrájának fejlesztése volt a céljuk.
Március 31-én nyolc csapat mérte össze tudását.
A szervezőknek idén „Lois Lowry: Az emlékek őre” című regényére esett a választásuk. Ebben az évben is
együtt dolgoztak a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár gyermekkönyvtárosaival. Ezúton
mondanak köszönetet Magyarné Pogonyi Tündének és Szabó Orsolyának a feladatok összeállításáért, a 14
fordulós verseny levezetéséért. A zsűri tagjai között helyet foglalt Petőné Papp Margit - nyugdíjas középiskolai
tanár, Tóthné Németi Ilona - magyar-német szakos tanár és Magyarné Pogonyi Tünde - könyvtáros. A versenyző
tanulók bő egy órányi intenzív versengés során mutatták meg tudásukat a felkészült műből. Fordulóról
fordulóra gyűjtötték a csapatok a megszerzett pontokat.

Az izgalmas versengés végeredménye a következő lett:

1. helyezés: Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

2. helyezés: Hajdúszoboszlói Bárdos Lajos Általános Iskola

3. helyezés: Gönczy Pál Református Sport és Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

4. helyezés: Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola

1. helyezés: Thököly Imre Két Tanítási 

Nyelvű Általános Iskola

Varga Sára, Bergmann 

Hanna, Kircsi Hanna

Felkészítő pedagógus: 

Komán Bernadett

2. helyezés: Hajdúszoboszlói Bárdos Lajos 

Általános Iskola

Dóró Sarolta, Szirák Bianka, 

Nagy Fanni

Felkészítő pedagógus: 

Nagyné Varga Judit, 

Takács-Nagy Anita

3. helyezés: Gönczy Pál Református Sport 

és Két Tanítási Nyelvű 

Általános Iskola

Biró Janka, Mészáros 

Rebeka, Hollósi Kinga

Felkészítő pedagógus: 

Kedves Tünde
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HOSSZÚPÁLYI IRINYI JÓZSEF ÁLTALÁNOS 

ISKOLA VERSENYEREDMÉNYEI

XXV. SIMONYI ZSIGMOND KÁRPÁT-MEDENCEI 

HELYESÍRÁSI VERSENY

Március 23-24-én délután került sor a Hosszúpályi Irinyi József Általános Iskolában a XXV. Simonyi Zsigmond
Kárpát-medencei helyesírási verseny lebonyolítására. A verseny idén először online formában zajlott.
A legjobban teljesítettek az országos verseny iskolai fordulóján:

„Gratulálunk minden csapatnak és felkészítőjüknek a sikeres megmérettetéshez! A verseny szervezéséért
köszönetet mondunk Lázárné Szilágyi Ildikó tanítónőnek és Tóthné Szántó Gabriella tanárnőnek. Köszönjük a
Berettyóújfalui Tankerületi Központ és a Szoboszló Coop Kft. támogatását a vetélkedő megszervezéséhez!” –
Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola

5. évfolyam:

1. helyezett: Dudás Janka 5. a osztály

2. helyezett: Lakatos Erik 5. a osztály

3. helyezett: Lakatos Herold Gergő 5. a osztály

Felkészítő pedagógus: Ötvös-Varga Krisztina

6. évfolyam:

1. helyezett: Barna Tamás 6. b osztály

2. helyezett: Som Bence 6. c osztály

3. helyezett: Tóth Nándor Koppány 6. b osztály

Felkészítő pedagógus: Kiss Csaba

7. évfolyam:

1. helyezett: Lakatos Petra Hajnalka 7. a osztály
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„ARANYSZÁJ” SZÉPOLVASÁSI VERSENY

Szöveg helye

Március 30-án, délután rendezték meg a Hosszúpályi Irinyi József Általános Iskola pedagógusai az
„Aranyszáj” Szépolvasási versenyt, melyen a 3. és a 4. évfolyamos diákok vettek részt. A gyerekeknek egy
ismeretlen szöveget kellett minél szebben, minél kevesebb hibával felolvasni a zsűri előtt.

2. helyezett: Kaszonyi Nelli 7. a osztály

3. helyezett: Lakatos Krisztián 7. a osztály

Felkészítő pedagógus: Ivánka Veronika

8. évfolyam:

1. helyezett: Kovács Lili 8. b osztály

2. helyezett: Vásári Noémi 8. c osztály

3. helyezett: Ács Laura 8. a osztály

Felkészítő pedagógus: Kiss Csaba

3. évfolyam

1. helyezett: Paksi Kristóf 3. c osztály

2. helyezett: Nagy Patrícia Hanna 3. c osztály

Felkészítő pedagógus: Baloghné Fekete Tímea

3. helyezett:
Balogh Fernanda 3. b osztály

Ákos Gréta 3. b osztály

Felkészítő pedagógus: Varga Róbertné

Különdíj:
Hegedüs Ákos 3. c osztály

Szemes Dániel 3. c osztály

Felkészítő pedagógus: Baloghné Fekete Tímea

4. évfolyam:

1. helyezett: Lakatos Zoltán 4. a osztály

Különdíj:

Fehér Benedek 4. a osztály

Lajter Kristóf 4. a osztály

Lakatos Gergő 4. a osztály

Felkészítő pedagógus: Mercs Róbertné

A rendezvény szervezői Deákné Balogh Ágnes, Kathiné Bagdi Márta voltak.



SZIPORKA ORSZÁGOS MATEMATIKA VERSENY

PIACTÉR ÁTADÁSI ÜNNEPSÉG

NÉPDALÉNEKLÉSI VERSENY 
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CSÖKMŐI BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS 

ISKOLA ÉS AMI VERSENYEREDMÉNYEI

Március 8-án került megrendezésre a Csökmői Bocskai István Általános Iskola és AMI-ban a Népdaléneklési
verseny, melyen 26 tanuló vett részt. A verseny közös énekléssel, jó hangulatban valósult meg.
A gyerekeket három korcsoportban pontozta a zsűri. A legkisebbek korcsoportjában az első és második
osztályosok indultak.

A második korcsoportban a harmadik és negyedik osztályos tanulók jelentkezhettek.

A harmadik korcsoportban a felsős tanulók indulhattak.

A Hosszúpályi Irinyi József Általános Iskola 2. b osztályából a Sziporka Országos Matematika Verseny
döntőjébe 5 tanuló jutott be, akik teljesítményükkel szép eredményeket értek el. Babai Balázs 7., Bostyán
János 9., Takács Barna 10., Pántya Fruzsina 11., míg El-Seaghi-Fekete Zoé 12. helyezett lett ezen az országos
szintű megmérettetésen. A gyerekek felkészítője Tepfenhártné Bődi Katalin volt.

Március 25-én, az új Piactér utolsó részének átadására került sor Hosszúpályiban. A vendégek köszöntése és
a beszédek meghallgatása után a Hosszúpályi Irinyi József Általános Iskola tanulói, Kósa Norina 6. c, illetve
Guth Gréta 3. c osztályos tanulók versekkel tették ünnepélyesebbé a hivatalos átadót. A rendezvény a Bocskai
szablya átadásával folytatódott a Bem József Művelődési Házban. Itt a 6. c osztályos tanulók: Hegedüs Tamás,
Bostyán Zsófia, Váradi Zsófia, Som Bence és Szücs Lóránt adtak rövid műsort, melyben a hazáról, a
hazaszeretetről osztottak meg szép verseket, szövegrészeket az ünnepségen megjelentekkel. A tanulók
felkészítője Kiss Erzsébet volt.

1. helyezés: Piros Izabella 2. osztály

2. helyezés: Nagy Luca Zsófia 1. osztály

3. helyezés: Vincze Panna 1. osztály

1. helyezés: Monori Lili 4. osztály

2. helyezés: Marti Orsolya Klaudia 3. osztály

3. helyezés: Kovács Milán 4. osztály

Szigeti János 4. osztály

1. helyezés: Szémán Éva 8. osztály

2. helyezés: Juhász Viktória 5. osztály
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MAGYARHOMOROGI TANULÓK 

MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI VETÉLKEDŐN

III. KORCSOPORTOS FIÚ 

LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA

Március 31-én a Csökmői Bocskai István Általános
Iskola és AMI 10 tanulója vett részt
Berettyóújfaluban a III. korcsoportos fiú labdarúgó
diákolimpián. A 6. osztályosok csapata 4 csapat közül
a 2. helyet szerezte meg.

A verseny kellemes hangulatban, meleg légkörben zajlott a gyerekek visszajelzései szerint, ahol mindannyian
jól érezték magukat. Közös énekléssel zárták az eseményt.

2022. március 30-án került megrendezésre a "Magyarok Mózese"
című művelődéstörténeti vetélkedő Berekböszörményben, ahol a
Magyarhomorogi Szabó Pál Általános Iskola csapata 2. helyezést ért
el. A csapat tagjai: Kerekes Réka, Győrffy Éva, Lesi Lara.
A zsűri tagjai: Majosi Pálma – a Berettyóújfalui Tankerületi Központ
igazgatója, Dani Béla - Biharkeresztes polgármestere, Szűcs Viktor –
Berekböszörmény polgármestere, Tóth Tibor – a Bihari Református
Egyházmegye esperese, Nemes András – a Humán Racionális Innovatív
Alapítvány elnöke, Pásztor Károlyné – a Berekböszörményi Kossuth
Lajos Általános Iskola intézményvezetője.

Különdíjban részesült: Barta Sándor 1. osztály

Daru Anna 3. osztály
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A LOTZ JÁNOS SZÖVEGÉRTÉSI ÉS HELYESÍRÁSI 

VERSENY ORSZÁGOS DÖNTŐJÉNEK EREDMÉNYE

FÖLDESI KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS 

ISKOLA ÉS AMI VERSENYEREDMÉNYEI

A Földesi Karácsony Sándor Általános Iskola és AMI ötödik
és hatodik osztályos tanulói március 24-én Budapesten
jártak a Karácsony Sándor Rózsatéri Református Általános
Iskolában, ahol játékos vetélkedő formájában mérték össze
tudásukat a névadó „Leckék a leckéről” című művében
foglaltakról.
Az iskolák között már évek óta tart a kapcsolat, hiszen a
Karácsony Sándor Művelődési Társaság által szervezett
konferenciákon, megemlékezéseken az intézmények vezetői
gyakran találkoztak. Most a vetélkedő szervezésével a
tanulók közötti együttműködést szerették volna erősíteni.

A Lotz János szövegértési és helyesírási verseny országos döntőjén a
Derecskei Bocskai István Általános Iskola tanulója, Fórián Dóra 8. a
osztályos tanuló 5. helyezést ért el.
Megismételte a tavalyi kiváló eredményét. A megyei fordulóban I.
helyen végzett, ez alapján bejutott a verseny országos fordulójába,
amelyet Bonyhádon rendeztek meg március 18-án. Dóra a Simonyi
Zsigmond helyesírási verseny iskolai fordulóján is a
legeredményesebben szerepelt. Felkészítő tanára Kovácsné Katona
Irma volt.

Karácsony Sándor a huszadik század első felének
legjelentősebb pedagógusa, egyetemi tanára a felső és a
középiskolás diákok számára írt könyvében praktikus
tanácsokkal segíti a tanulási nehézségek kezelését a
számtan, a természetrajz, a magyar nyelvtan, az irodalom, a
német nyelv, a hittan tanulása során.
A vetélkedő, az utazás költségeit a Karácsony Sándor
Művelődési Társaság biztosította. A jóhangulatú nap
zárásaként a diákok megtekintették a megújult
Szépművészeti Múzeum kiállításait és sétát tettek a Hősök
terén is.

LECKÉK A LECKÉRŐL
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ORSZÁGOS TÖRTÉNELEMI VERSENY

XXIII. nyelvÉSZ TANULMÁNYI VERSENY

matekÁSZ

TANULMÁNYI VERSENY

A Bendegúz Gyermek- és Ifjúsági Akadémia XXIII. nyelvÉsz tanulmányi versenyének megyei fordulóján a
Földesi Karácsony Sándor Általános Iskola és AMI 19 tanulója vett részt. I. helyezést ért el és ezzel az
országos döntőbe jutott Horváth Sándor első, Korvin Blanka második és Simay Tünde negyedik évfolyamos
tanuló.

A járványügyi helyzet átformálta a tantárgyi versenyek megrendezését
is. Az elmúlt hónapokban a jelenléti versenyek helyett gyakran hirdettek
és bonyolítottak le online lehetőségeket. A Földesi Karácsony Sándor
Általános Iskola és AMI tanulói közül többen vettek részt ezeken a
megmérettetésen. A 7-8. évfolyamos diákok országos történelem
versenyének Hajdú-Bihar megyei fordulóján III. helyezést ért el Bogár
Boldizsár Tamás nyolcadik évfolyamos tanuló. Eredménye alapján
meghívást kapott a Szombathelyen április 8-9-én megrendezésre
kerülő országos döntőbe, ahol írásbeli és szóbeli fordulón is
bizonyította felkészültségét.

A matekÁsz tanulmányi verseny megyei
fordulójában 12 tanuló versenyezhetett a Földesi
Karácsony Sándor Általános Iskola és AMI-ból. Első
helyezést ért el Simay Tünde negyedik évfolyamos
tanuló. Tudásáról az országos döntőben adhat
számot.
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„SZÉP MAGYAR BESZÉD” VERSENY

IRINYI KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 

VERSENYEREDMÉNYEI

Az Irinyi Károly Általános Iskola kilenc
tanulója nyújtott be pályamunkát az Oktatási
Hivatal által meghirdetett, kétfordulós Hajdú-
Bihar megyei Képzőművészeti versenyre. A
pályázó kilenc tanuló közül nyolc fő
továbbjutott a verseny második fordulójába,
amelynek megrendezésére a Kós Károly
Művészeti Szakgimnázium és Kollégium adott
helyet március 25-én.
Az esztári tanulókat az említett napon a
felkészítő pedagógus, Vajna Fernanda Brigitta
és Mándokiné Varga Zsuzsa gyógypedagógus
kísérte el. A versenyre mintegy kilencven
pályázó diák érkezett, szoros küzdelem volt
várható. Külön sikerként könyvelték el, hogy a
legtöbb tanuló az esztári intézményből
érkezett a versenyre. A diákok izgatottan,
mégis nagy lendülettel láttak a pályamunkák
elkészítéséhez.
Az Irinyi Károly Általános Iskola hetedik
osztályos tanulója, Oláh Anikó elhozta a
verseny különdíját.
„Ezúton kívánunk minden résztvevőnek további
sok sikert művészeti tevékenységükhöz és
tanulmányaikhoz!” - Vajna Fernanda Brigitta
felkészítő pedagógus

A Kazinczy „Szép Magyar Beszéd” verseny (városi,
városkörnyéki) fordulójában a püspökladányi Kecskés Gyula
Városi Könyvtárban megrendezett versenyen, az 5-6.
évfolyam kategóriájában I. helyezett lett Szilágyi Tibor a
Földesi Karácsony Sándor Általános Iskola és AMI ötödik
évfolyamos tanulója.

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI 

KÉPZŐMŰVÉSZETI VERSENY
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NŐKÉNT A VILÁGÉRT

„SZÉP MAGYAR BESZÉD” VERSENYEN  

BRONZ FOKOZATOT ÉRT EL

A Biharkeresztesi Bocskai István Általános Iskola Kismarjai Bocskai István Tagiskolájának 8.k osztályos
tanulója képviselte a Kazinczy „Szép magyar beszéd” versenyen az intézményt március utolsó hétvégéjén. A
regionális „félországos” döntőben Farkas Fruzsina Bronz fokozattal zárta a versenyt.

A Biharkeresztesi Bocskai István Általános Iskola és a Berettyóújfalui Tankerületi Központ második alkalommal
rendezte meg a „Nőként a világért” elnevezésű versenyt. Célja a korukat megelőző, kiemelkedő tehetséggel,
értelemmel bíró nők munkásságának megismerése, továbbá a társadalomban betöltött szerepük fontosságának
hangsúlyozása volt. A verseny két korcsoportban, online formában, két fordulóban zajlott. Az idei évben a
feladatok a nők űrhajózásban, űrkutatásban betöltött szerepe köré csoportosultak, illetve egy olyan maximum 5
perces időtartamú videó elkészítését kérték, amelyben azt kellett megjeleníteni, hogy a rövidfilm készítői
hogyan motiválnák a lányokat arra, hogy az űrhajós szakmát válasszák hivatásul.
Az esztári Irinyi Károly Általános Iskola tanulói a kiírásnak megfelelően 3 fős csapatokkal benevezve indultak
a vetélkedőn. Az életkori sajátosságoknak megfelelő, ötletes, összetett feladatokat a tanulók nagy kedvvel, sok
energiát megmozgatva oldották meg. Különösen tetszett nekik a projektmunka formájában elkészítendő kisfilm
megvalósítási folyamata. A csapattagok a két forduló megoldásainak beküldése után nagy izgalommal várták
a Nemzetközi nőnapra időzített eredményhirdetést. Legnagyobb örömükre erőfeszítéseiket siker koronázta,
hiszen mindkét korcsoportban első helyezést értek el. Az első korcsoport „Irinyi E-Star” csapatát az 5-6.
évfolyamon Bohos Zsófia, Varga Ildikó és Zsiga Dóra Eszter alkották, felkészítőjük Vajas Vera tanárnő volt. A 7-8.
osztályos lányok csapatnevét egy amerikai űrprogram, az „Artemis – program” ihlette, melynek célja az első nő
eljuttatása a Holdra 2024-ig. Az „Artemis lányai” csapatának tagjai: Berekszászi Dorina, Kádár Nóra és Tóth
Orsolya Flóra. Felkészítőjük Szécsi Attila tanár úr volt.

„A versenyző diákok, valamint iskolánk nevében szeretnénk köszönetet mondani a szervezőknek a magas
szakmai színvonalon összeállított, nagyon érdekes versenyben való részvétel lehetőségéért.” – Irinyi Károly
Általános Iskola
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MESEMONDÓ VERSENY

KÁLVIN TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA 

VERSENYEREDMÉNYEI

A Kálvin Téri Általános Iskola alsó tagozatos diákjait
rendhagyó Mesemondó versenyre invitálták. Az
intézményben dolgozó pedagógusok videófelvételt
készítettek a jelentkező gyerekekről. Összesen 49
tanuló vett részt a megmérettetésen.
Helyezettek:

1. évfolyam Lövei Csaba, Hajdu Rebeka, 

Kotra Ágota

2. évfolyam Csáti Bíborka, Duró Zsolt, 

Kiss Csenge

3. évfolyam Hajdu Luca, Gazdag Anna, 

Romhányi Vivien

4. évfolyam Pocsai Dávid, Vati Vanda, 

Forgács Laura
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„NŐKÉNT A VILÁGÉRT!” 

VERSENYEN A 

MIKEPÉRCSI TANULÓK

Március 11-én délután a püspökladányi
középiskolában rendezett Angol Nyelvi Versenyen
vett részt a Kálvin Téri Általános Iskola két nyolcadik
osztályos csapata. A PÉNZ7 alkalmából tartott
vetélkedőre 3 fős csapatokkal lehetett nevezni.

A csapatok tagjai:
Kovács Dorina Hanna, Kovács Nelli Nóra, Kovács
Kálmán Csongor
Szabó Diána, Tőkés Balázs, Kiss Bence

Tomka Ézer a Diákolimpia országos döntőjében
Debrecenben a 100 m-es hátúszásban a 14. helyen
végzett! 3 másodpercet javított eddigi legjobb idején.

A Mikepércsi Hunyadi János Általános Iskola felső tagozatos
diákjai közül 7 csapat is nevezett a Biharkeresztesi Bocskai István
Általános Iskola „Nőként a világért” elnevezésű versenyére. A
verseny célja a korukat megelőző, kiemelkedő tehetséggel,
értelemmel bíró nők munkásságának megismerése, továbbá a
társadalomban betöltött szerepük fontosságának hangsúlyozása.
Az első fordulóban az űrhajózás történetébe, azon belül is a női
űrhajósok munkásságába nyertek bepillantást. A verseny második
fordulójának feladata egy videó készítése volt, melynek témája: „A
lányok motiválása az űrhajós szakma felé – Hogyan motiválnád a
lányokat, hogy ezt a területet válasszák?”
Az I. korcsoportban a Mikepércsi Hunyadi János Általános Iskola

„Űrutazók” elnevezésű csapata a 2. helyet szerezte meg.
Csapattagok: Grecskó Tímea, Makó Éva, Reményi Zsuzsa.

ANGOL NYELVI VERSENY

TOMKA ÉZER A DIÁKOLIMPIA 

ORSZÁGOS DÖNTŐJÉBEN!
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MEGEMLÉKEZÉS
HŐGYES ENDRE GIMNÁZIUM

MIKEPÉRCSI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

„Ma 1848.március 15-ére, a szabadságharc dicső napjaira emlékezünk.” - hangzott el az ünnepi műsor elején a
Mikepércsi Hunyadi János Általános Iskolában. A történelem során kiemelkedő jelentőséggel, hiszen

A Hőgyes Endre Gimnázium munkaközösségében már évekkel ezelőtt felmerült az az ötlet, hogy egy más
szemszögből mutassák meg 1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményeit. Ebben a tanévben meg is
valósították ezt a tervet Szatmári Zsuzsanna tanárnő vezetésével. A téma azoknak a nőknek a bemutatása
volt Szendrey Júlia mellett, akik szintén szerepet vállaltak az események alakulásában: Lébstück Mária,
Szilágyi Lilla, Teleki Blanka, Kossuth Zsuzsanna, Laborfalvi Róza.
A naplórészletek összegyűjtése után a tanárnő megírta az összekötő szövegeket, illetve három dalt is választott,
amelyek a műsort színesítették. A diákok jelenetek formájában mutatták be a történéseket, így megjelenítették
a forradalom kiemelkedő alakjait. Megismerhették hétköznapjaikat, érzéseiket, azokat a dolgaikat, amelyeket a
nagy költőink versei nem emelnek ki ilyen mértékben. A megemlékezés újszerűségével és a tanulók
színvonalas szereplésével minden korosztályt megfogott az előadás. A március 15-ei városi ünnepségen is
sikerrel mutatták be a diákok ezt a műsort.

Szereplők: Boda Petra, Böcsödi-Kiss Zsóka, Dóró lili, Horváth Hanna, Husi Dóra, Kordás Anna, Nagy Jázmin
Izabella, Pinczés Panka, Szatmári Hédi, Török Nóra Irma, Varga Lina Jázmin, Vass Andrea Virág, Váczi Gréta
(7.e); Oláh Dóra Hanna, Medve Fédra (9.d); Budai Csenge, Jeges Barbara, Pinczés Brigitta (9.e); Okváth Hédi,
Orbán Panna (10.d); Almási Sándor, Fütyü Laura, Ujj Dávid Kálmán (10.e); Csillag Vivien, Tóth Dávid (11.a);
Csáki Máté, Kerekes Anna, Váczi Fruzsina (11.e); Gyöngyösi Nóra Lili, Pataki Gergő (12.e).
A tanulókat felkészítette: Szatmári Zsuzsanna, Nagyné Kovács Angéla és Török Péter.
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mindig magában hordozott egy sajátos szimbolikus jelentéstartalmat, a szabadság, a fejlődés, a nemzeti tudat
érzését. Magyarország ezen a napon az összefogásról, a küzdeni akarásról, az önzetlenségről tett
tanúbizonyságot.
A nevezetes nap alkalmából a hatodikos évfolyam lelkes tanulói ünnepi műsorral készültek, melyben
felelevenítették a történteket, emlékeztek a forradalom áldozataira. Elszavalták a Nemzeti dalt és hallhatták
a márciusi ifjak 12 pontban összefoglalt követeléseit. Az előadást táncos koreográfiákkal és egy szabadságról
szóló jelenettel tették emlékezetessé.



POCSAJI LORÁNTFFY ZSUZSANNA ÁLTALÁNOS ISKOLA

LÉTAVÉRTESI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

A 174 éve kitört forradalom Magyarország újkori történelmének meghatározó eseménye, nemzeti identitásunk
egyik alapköve. Az eseménynek emléket állító megemlékezést a Pocsaji Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola
az idei évben március 11-én tartotta meg.
Az ünnepi műsort az intézmény épületének tornatermében a 6. évfolyamosok adták elő az iskola tanulói és
dolgozói számára, akiket Dán Antal és Kun István osztályfőnökök készítettek fel. Molcsán Piroska
intézményvezető asszony ünnepi köszöntő szavait követően a Himnusz közös eléneklése következett. A
tanulók látványos előadás formájában nyújtottak visszatekintő elemzést a forradalom eseményeinek
felelevenítésével a hazaszeretetről, a bajtársiasságról és a hősies helytállásról.
Az iskolai megemlékezést követően a tanulók az intézmény vezetőségével, valamint a helyi szervezetek
képviselőivel közösen helyezték el az emlékezés koszorúit az emlékműnél.

Hagyományok szerint a Létavértesi Arany János Általános Iskolában a 4. évfolyam feladata a nemzeti
ünnepről, március 15-ről történő megemlékezés összeállítása. Ebben a tanévben a közönség jelenlétével
színpadi műsort adtak.
A negyedikesek nagyon felkészültek voltak. A többhetes próba után igazi ünnephez méltó, megható bemutatót
láthattak a nézők. Első alkalommal az alsó tagozat diákjai, és néhány szülő; végül pedig a felső tagozat mellett
több vendég is élvezhette a nagyszerű összeállítást, kiváló színpadi mozgással, versekkel, zenével kísérve,
témához illő díszlettel. A műsor a városi ünnepség részét is képezte.
Köszönet illeti az előadást összeállító, betanító, lebonyolító pedagógusokat, akik Kertészné Suta Mária, Nagy
Tamásné, Tarnóczki Zsoltné, Gáspárné Pankotai Erika tanítók voltak. Munkájukat segítette Albert Zoltánné
pedagógiai asszisztens. Megható színfolt volt Heit Rózsa és édesapja hegedülése, éneklése. Hálásak Heit Lóránd
segítségéért! Szintén összehangolt munkát végzett 6 nyolcadikos stúdiós Zsíros József pedagógus irányításával.
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IRINYI KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁBORJÁNI TELEPHELYE

BARSI DÉNES ÁLTALÁNOS ISKOLA

Mint minden évben, idén is készültek a gyerekekkel
a település szintű megemlékezésre az Irinyi Károly
Általános Iskola gáborjáni telephelyén. Március 11-
én a község óvodásai és alsó tagozatos tanulói
megemlékeztek a forradalom és szabadságharc
napjairól, hiszen a nemzeti ünnep megélése az
állampolgári kultúra fontos eleme. A népes
közönséget, szereplőket, a koszorúkat elhelyezőket a
műsor után a helyi önkormányzat megvendégelte
finom pogácsával, édességekkel, süteményekkel,
teával és kávéval. Az ünnepségre az alsós gyerekeket
Magyarné Bene Krisztina és Gombos Gyuláné
pedagógusok készítették fel.
A megemlékezésen megjelenített Pest utcáira vonult

tömeg 12 pontban összegezte a magyarság
követeléseit, amelyek a társadalmi szabadság
korszakát nyithatták volna meg. Ezt több verssel is
kihangsúlyozták a gyerekek, dalok és zenék is
megszólaltak a hangulat megalapozására. 1848-ban
a szabadság kibontott zászlaját golyók lyuggatták. A
békés forradalom csendességét a csataterek hősies
küzdelme váltotta fel, amit egy jelenettel mutattak be
a tanulók a kopjafánál előadott műsorukban. Minden
harcba induló álma, vágya a szabadság volt. Az átélt
nehézségeket és vívódásokat a szavalatok és dalok
segítették megjeleníteni. A levert szabadságharc
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nemcsak áldozatokkal járt, de hősöket, mártírokat is adott a magyarságnak, róluk is magasztalással beszéltek a
gyerekek.
A magyar nemzet büszkén nézhet a múltjára, ami segít bennünket a jövőnk alakításában, ez ad értelmet a
koszorúzásnak és minden évben a megemlékezésnek.

A Barsi Dénes Általános Iskola 4. osztályos
tanulóinak előadásával emlékezett meg 1848.
március 15-e eseményeiről, a forradalom hőseiről. A
Városi Sportcsarnokban megtartott esemény a
település ünnepségsorozatának része volt. A
megemlékezésen a város vezetésén kívül a
társintézmények vezetői és a fellépő gyerekek szülei
is részt vettek.
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BIHARKERESZTESI BOCSKAI 

ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

HOSSZÚPÁLYI IRINYI 

JÓZSEF ÁLTALÁNOS 

ISKOLA

DERECSKEI BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 

A Hosszúpályi Irinyi József
Általános Iskolában március 15-ei
megemlékezésre március 11-én
került sor. Hagyományaikhoz
híven most is a 4. osztályos
tanulók készültek ünnepi műsorral

Osváth Pál részt vett az 1848-49-es forradalom és
szabadságharc eseményeiben, csendbiztosként és
jegyzőként dolgozott Biharkeresztesen. Kívánságának
megfelelően ezen a településen temették el. A
Biharkeresztesi Bocskai István Általános Iskolában
hagyomány, hogy március 15-e előtt fáklyás
felvonulást rendeznek a város lakóival és
megkoszorúzzák Osváth Pál sírját, amely a katolikus
temetőben található.

az iskola tanulói és a község lakosai számára.
A műsorban szereplő diákok versekkel, szövegrészletekkel, jelenetekkel, táncokkal, dalokkal idézték meg a
történelmi kort, melyben az események játszódtak. A szépen felépített, és nagy odafigyeléssel összeállított
előadás hűen mutatta be a XIX. században élt emberek életét, viseletét, gondolkodását, valamint az 1848-49-es
forradalom és szabadságharc kirobbanását jelképező március 15-ei nap eseményeit.
Színvonalas és szívszorító műsornak lehettek részesei az ünnepségen megjelent diákok, pedagógusok és a
meghívott vendégek. A tanulókat felkészítette Deczki Kálmánné és Palotainé Kovács Irma Angéla, munkájukat
segítette Nagyné Mercs Tünde.

Ebben az évben is kokárdát tűzött a Derecskei Bocskai István Általános Iskola apraja-nagyja és együtt
tisztelgett 1848. március 15-e hősei előtt a Református templom melletti emlékparkban. A város vezetősége,
képviselői, általános iskolások, óvodások és gimnazisták egyaránt jelen voltak ezen a megemlékezésen.
A Derecskei Alapfokú Művészeti Iskola növendékei által játszott gyülekező zene hívta közös tisztelgésre a város
lakóit. A Derecskei Bocskai István Általános Iskola tanulói az intézmény zászlaját követve kivonultak az
emlékparkba.



40

PÁVAI VAJNA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

A Pávai Vajna Ferenc Általános Iskolában egy egész hetes projekttel emlékeztek meg az 1848/1849-es
forradalom és szabadságharc eseményeiről.
Hétfőn ismertették a tanulókkal a programokat, és kérték tőlük az előzetes feladatként kiadott plakátokat,
amelyek a szabadságharc egy-egy fontos eseményét dolgozták fel osztályonként. Az alkotásokat kiállították az
intézmény aulájában, így egész héten ismerkedhettek a tanulók a történelmi eseményekkel.
Kedden ünnepi díszbe öltöztették a folyosókat, a tantermeket, a faliújságokat. Bővítették a kiállítást a
rajzórákon, kézműves foglalkozásokon készült tárgyakkal: huszárcsákó, zászló, kard, nemzeti színben pompázó
tulipán, szív, huszárok, portrék.
Egész héten az órák többségében kapcsolódtak ehhez a témához egy vers bemutatásával, dalok éneklésével,
filmek, regények adaptálásával, 1848-hoz kapcsolódó humoros szövegértő feladatokkal, sutorival, learnigsapp-
os feladatokkal, rajzok készítésével.
Csütörtökön került sor az 1848 méteres váltófutásra, az alsó és felső tagozatos osztályok egymásnak átadva a
nemzeti színű zászlót, váltották egymást, és futottak egy-egy kört a sportpályán. Délután rendeztek egy
szavalóversenyt, amire 22 tanuló jelentkezett, alsó és felső tagozatosok egyaránt. Pontos szövegtudással, és
nagy lelkesedéssel adták elő Petőfinek a forradalom szimbólumává vált versét.
Pénteken a projekthét záróeseményeként az osztályok piros-fehér-zöld pólót viseltek, a sportpályán kokárda
alakzatban álltak fel. A fotózás után egy közös éneklésre került sor, Kerékgyártó Csaba és Szatmáriné Ferenci

A derecskei óvodások zászlót szúrtak az emlékműhöz, majd az ünnepség kezdeteként felcsendült a Himnusz a
Derecskei Harangvirág énekkar előadásában. Egy verbunkot is láthattak a megemlékezők a Derecskei Alapfokú
Művészeti Iskola pedagógusának, Jeremiás Balázsnak az előadásában, melyet a Bakator Népzenekar kísért.
Dr. Vitányi István Országgyűlési képviselő mondott ünnepi beszédet.
Ezt követően a Derecskei Harangvirág női karának két dala következett. Felcsendült a Nemzeti dal is, melyet a
Derecskei Bocskai István Általános Iskola 6. b és 6. c osztályai kendős, zászlós táncaikkal színesítettek.
Az emlék koszorúk elhelyezése alatt a Derecskei Alapfukú Művészeti Iskola Fúvószenekara játszott. A
koszorúzást követően az alsó tagozatosok elhelyezték zászlóikat az emlékmű mellett, egy 200-as számot
formázva, amely Petőfi Sándor születésének 200. emlékévét szimbolizálta.
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Hajnalka tanítók segítségével elénekelték a Nemzeti dalt, amire az osztályok egész héten készültek. A második
órában került sor a történelmi vetélkedőre. Osztályonként 2 fő mérhette össze a tudását egy „Redmenta”
feladatsorban, mi mindent sikerült az egész hetes projekt alatt megjegyezni erről a történelmi időszakról. A
hatodik órában eredményt hirdettek, a legügyesebbek oklevelet és jutalmakat vehettek át a versenyeken
elért eredményeikért.
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MAGYARHOMOROGI SZABÓ PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA 

KÖRÖSSZEGAPÁTI TAGISKOLÁJA

IRINYI KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

Az Irinyi Károly Általános Iskola 6. a osztálya mutatta be a
március 15-e alkalmából összeállított ünnepi műsorát. A
gyerekeknek három hét alatt készültek fel a színvonalas
előadásra, amely számos olyan elemet tartalmazott, amik
folyamatosan fenntartották a nézők figyelmét.
A műsor kezdetén verseket, monológokat olvastak fel a gyerekek,
melyet zenei aláfestésként egy 6. osztályos tanuló zongorajátéka
kísért. Ezt egy zenés, táncos színdarab követte, majd zárásként a
műsort szalagos tánc zárta. A 6. osztályosok produkciójában
rendhagyó módon az énekkar integráltan vett részt.
A műsort nem csak iskolaszinten, hanem a település lakosainak
is bemutatta az osztály, így a szülők is betekintést nyerhettek
az iskolában folyó tanórán kívüli tevékenységek egyikébe. A
műsor színvonalát az alkalomhoz illő dekoráció is emelte, melyet
Vajna Fernanda készített. A felkészítő tanár Szökőcs Beáta volt.

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseiről emlékeztek meg a Magyarhomorogi Szabó Pál Általános
Iskola Körösszegapáti Tagiskolájának tanulói. Műsorukkal felelevenítették az ekkor történt eseményeket. A
gyermekek előadását követően átsétáltak a település önkormányzatának épületéhez, ahol hagyományaiknak
megfelelően elhelyezték a megemlékezés koszorúját a szabadságharc hőseinek emlékére felállított
emléktáblánál.
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ÉLMÉNYEK
BARLANGTÚRA A BÜKKBEN

Két év kihagyás után az Ebesi Arany János Magyar-
Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tanulói
ismét eltölthettek egy szép napot a bükki Kis-
fennsík erdeiben. Március a barlangok hónapja, így
ők is felkeresték a Lillafüred környéki barlangokat.
Mindegyik barlang egyedülálló, az egyiket ősember, a
másikat denevér lakta.
Az 50 fős csapat vegyes korösszetétele arról
tanúskodott, hogy a túrázás nem életkortól függ,
bárki bármikor becsatlakozhat ebbe a kellemes,
testet-lelket megújító tevékenységbe. A
legmotiváltabb csapat a 2.b osztályból került ki, akik 9
fővel vettek részt a túrán. A legközelebbi alkalmon a
legendás zempléni várakat fogják felkeresni.

A Márciuska Projekt (Proiectul Mărțișorului) március 7-
9. között valósult meg a Pocsaji Lorántffy Zsuzsanna
Általános Iskolában. Az első napon a tanulók sógyurma
márciuskát készítettek, kedden pedig a megszáradt
sógyurmákat fűzték át hagyományos piros-fehér cérnával.
Végül a munkák kis díszzacskóba kerültek.
Március 9-én ünnepi műsorral készültek a pocsaji
diákok. Egy rövid köszöntő után, Angyal Kitti 7. b
osztályos tanuló olvasott fel egy rövid szöveget a
márciuska hagyományáról. Őt követte az első osztály
műsora. Nagy öröm volt számukra, hogy az első osztályos
tanulók is csatlakoztak a szép hagyományhoz, és nagy
lelkesedéssel tanulták a kis verseket. A második és a
harmadik évfolyam tanulóinak tavaszi versmondása
szívmelengető érzésekkel árasztotta el a hallgatóságot.
Ezt fokozta a nagyobb évfolyam tanulóinak dalcsokra.
Az ünnepi műsor végén a tanulók egy-egy sógyurmából
készült márciuskát adtak át minden női pedagógusnak,
és az intézményben dolgozó nőknek.

MÁRCIUSKA PROJEKT 
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APRÓ BOLDOGSÁGOK

PIZSAMA PARTY
Április 1-jèn a Diákönkormányzat különleges eseményt rendezett Pizsama party néven a Pávai Vajna Ferenc
Általános Iskolában. Ezen a délutánon pizsamában, mamuszban, a kedvenc plüss játékaikkal táncolhattak az
intézmény tanulói. A rendezvény az „Esti mesével” kezdődött, majd fergeteges tánccal folytatódott. A
hangulatot fokozta a tombolasorsolás, ahol minden résztvevőnek jutott valami apró ajándék.

A Boldogságóra keretein belül a március az apró örömök hónapja volt a Zsákai Kölcsey Ferenc Általános
Iskolában. Ennek megfelelően több órán is beszélgettek a gyerekekkel, hogy melyek azok a dolgok, amelyek
örömet okoznak a saját kis életükben.
A beszélgetéseket követően az első osztály örömfát készített, amelyre sok-sok pillangó került. Ha valaki úgy
érzi, hogy kicsit rosszabb kedve van, akkor elég ránéznie, hogy eszébe jusson, miért örülhet minden nap.
A második osztály képekbe foglalta azokat az eseményeket, amelyek mostanában foglalkoztatják őket. Egy
mosolygó, boldog smiley köré helyezték a rajzokat, ezzel jelképezve azokat a gondolatokat, amelyek egy-egy
boldogságot jelentenek számukra.
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DIÁKÖNKORMÁNYZAT ÉVES 

KONFERENCIÁJÁN A HOSSZÚPÁLYI 

IRINYI JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA

FILHARMÓNIA A BÁRDOSBAN

Március 23-án a Hajdúszoboszlói Bárdos Lajos Általános Iskolába látogatott a M.É.Z. Zenekar. Az Ifjúsági
Filharmónia hangversenysorozat keretében jó hangulatú ír- skót zenét hallgatott az együttestől a közönség.
A kiváló szerzeményeken kívül megismerkedtek néhány különleges hangszerrel is: a kelta sámándobbal, a
háromhúrú brácsával, mandolinnal. A rendhagyó zenés iskolakezdés után jókedvűen folytatódhatott a tanulás.

Március 23-án a Diákönkormányzat éves konferenciáján vettek részt a Hosszúpályi Irinyi József Általános
Iskolából Faragó Anna pedagógus, valamint Som Bence és Szücs Lóránt tanulók. Az egész napos rendezvény
számára az Újkerti Közösségi Ház biztosította a helyszínt Debrecenben. A konferencián a 31 közép- és
általános iskolából érkező közel 100 diák az ifjúságot érintő témával kapcsolatos előadásokat hallgatott meg,
illetve projektekben, pályázatokban részt vevők beszámolóit követhette nyomon. Kiosztották a 2021-es
Csiga-díjakat is, melyeket azok a diákok és szülők kaptak, akik sokat tettek a Diákönkormányzat szövetségéért.
A programok kiscsoportos műhelymunkával zárultak. A diákok és kísérő nevelőjük nemcsak jól érezték
magukat ezen a napon, de sok hasznos információval is gazdagodtak.
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CSÖKMŐI DIÁKOK AZ AGÓRA 

TUDOMÁNYOS ÉLMÉNYKÖZPONTBAN

KIRÁNDULÁS PÁKOZDRA

Március 17-én a Csökmői Bocskai István Általános Iskola és AMI 50 tanulója vett részt az EFOP-1.4.2-16-2016-
00002 azonosító számú „Esélyt a bihari gyermekeknek II.” elenevzésű projekt keretében szervezett "COOL-
TÚRA" programon, a debreceni Agóra Tudományos Élményközpontban.

A Rákóczi Szövetség jóvoltából március elején lehetőség nyílt ellátogatni a Dunántúlra a Hőgyes Endre
Gimnázium tanulóinak. A Szövetség pályázata egy belföldi, az 1848-49-es forradalom és szabadságharchoz
kötődő emlékhely megtekintését tűzte ki célul.
A választás a Pákozdi Katonai Emlékparkra esett. A programban a Hőgyes Endre Gimnázium 10.a és 11.e
osztályából 50 diák és két kísérő vett részt. A hosszú út és a nagy távolság miatt más, közeli látnivalót is
megnéztek. Így a programot Magyarország egyik legjelentősebb római kori romterületénél kezdték. A katonai



táborból a késő római korra Pannonia egyik legnagyobb és leggazdagabb településévé fejlődő Gorsium falai
között több császár is megfordult. Nagyon érdekes volt számukra a közel 2000 éves falak romjai között sétálni.
Innen Fejér megye, egyben a Közép-Dunántúl Régió központja, Székesfehérvár felé vették az irányt. Egy rövid
belvárosi séta – melynek során megtekintették a történelmi városrészt, többek között az Országalma-
emlékművet, a Püspöki Palotát, a virágórát, a Fekete Sas Patikamúzeumot valamint a Vörösmarty Színház
épületét - után az egykori szőlőbirtokokkal borított Öreghegy nevű városrész leghíresebb nevezetességét, a
csodálatos képzőművészeti alkotásokkal zsúfolt Bory-várat látogatták meg. Az egykori képzőművész Bory Jenő
évtizedeken keresztül saját maga építette azt az impozáns várkastélyt, amely a magyar Tadzs Mahal néven vált
ismertté. A város határában még távolról megtekintették az Aranybulla emlékművet, amely a 800 éves
évforduló tiszteletére jelenleg felújításon esik át.
Kora délután értek a Pákozd mellett kialakított Katonai Emlékparkba, amely elsősorban a 48-as honvédsereg
legelső, egyben győzedelmes csatájának állít emléket. Ezen túlmenően megtekinthető még az első világháborús
olasz frontot megidéző katonai barakk és gyalogsági lövészárkok, a magyar katonai békemissziókat bemutató
kiállítás, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékkiállítása, az 1956-os harckocsi. A legnépszerűbbnek
mégis a repülőgép szimulátor bizonyult, ahol kipróbálhatták milyen is vezetni egy vadászrepülőt.
Kicsit fáradtan, de nagyon sok élménnyel gazdagabban érkeztek haza.
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BÁBELŐADÁSON A CSÖKMŐI GYEREKEK

„HAJDÚ HAGYOMÁNYOK NYOMÁBAN” A 

KÁLVIN TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁJAI
A Kálvin Téri Általános Iskola 4.a osztálya a „Hajdú
hagyományok nyomában” pályázat keretein belül
elutazott a debreceni Agóra Tudományos
Élményparkba.
Több izgalmas előadáson is részt vehettek a
püspökladányi tanulók. Megismerkedtek a 3D
nyomtatási technológiával és a humanoid robotokkal.
A „Hegyezd a füled!” kísérleti bemutató során érdekes
információkkal bővült tudásuk a hallással
kapcsolatban. A program zárásaként felfedezték az
interaktív teret, ahol sok izgalmas kísérlet várt a
gyerekekre.
A szép, napsütéses időben a Botanikus Kertbe is
látogatást tettek a Kálvin Téri Általános Iskola
tanulói.

A Lázár Ervin Program keretein belül a Csökmői Bocskai István Általános Iskola és AMI 1. osztályos tanulói
március 31-én az „Eltáncolt cipellők” című előadást tekintették meg Berettyóújfaluban, a Nadányi Zoltán
Művelődési Házban. A bábelőadás alatt a gyerekek közreműködésének köszönhetően jártak a történet végére.
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IT TURNÉBUSZ EBESEN
Az Ebesi Arany János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola sikeresen pályázott a “Programozd a
jövőd!” című projektre, melynek keretében öt csoportban 3D nyomtatás és robotprogramozás
foglalkozásokon vehettek részt a gyerekek. Ezeken az órákon felkészült oktatók és lelkes animátorok
segítségével problémamegoldást gyakoroltak, szoftvert fejlesztettek a diákok. Délután a különösen érdeklődő és
informatikára nyitott tanulók egy workshop keretében belekóstolhattak az informatikusok mindennapjaiba:
releváns problémákra közösen kereshettek megoldásokat; csoportokban és önállóan tervezhettek, alkothattak,
tesztelhettek és korrigálhattak; a végén közösen értékelhették eredményeiket.
A nap végén „ITiner” című foglalkozáson vehettek részt az érdeklődő szülők, ahol aktuális információkat
kaptak a továbbtanulással és az IT karrierrel kapcsolatban.

Az izgalmas előadás magas művészi színvonalú közvetítésén túl a gyerekek klasszikus komolyzenét hallhattak
fiatal zeneművészek tolmácsolásában.
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A gyermekek egyedülálló élményeket szereztek ezen a napon, lelkesen meséltek a programokról. A szülők is
elégedetten távoztak a hasznos és érdekes műhelybeszélgetésről. Végül a program megvalósítói is nagyon
pozitívan nyilatkoztak a gyerekek tudásáról és kreativitásáról, valamint a szülők érdeklődéséről és segítő
hozzáállásáról.
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TISZTÍTSUK MEG AZ ISKOLAUDVART 

ÉS KÖRNYÉKÉT

OSZTÁLYTERMI SZÍNHÁZ

SZÍNHÁZLÁTOGATÁSON ÉS 

BÁBELŐADÁSON A KOMÁDI TANULÓK

A Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár sikeres pályázata eredményeként a Csokonai Színház
művészei a Pávai Vajna Ferenc Általános Iskolában tantermi színházi előadásokat tartottak „Jeruzsálem”
címmel a 7.a és 7.b osztályoknak. Osztálykeretben, minimális díszlettel és jelmezzel készültek. A hagyományos
értelemben vett játékot drámapedagógiai részekkel szakították meg, melyekben a résztvevő osztályok
interaktívan bekapcsolódhattak a történet alakításába, kitalálhatták, ők hogyan folytatnák tovább.
Értelmezhették a látottakat, elmondhatták az ezzel kapcsolatos érzéseiket. Sokat tanulhattak az előadásból
Jeruzsálem történetéről, a keresztény, muszlim és zsidó vallás jellemzőiről, formálódott a személyiségük,
értékítéletük az eléjük tárt konfliktusok megoldása közben. A tanulók élvezték az előadást, és szívesen
kapcsolódtak be a kiscsoportos foglalkozásokba.

Március 22-én Bácsi Anita tanárnő szervezésében színházlátogatáson vett rész a Barsi Dénes Általános Iskola
7.a osztálya. Békéscsabán, a Jókai Színházban a „Tihany tündér” című mesejátékot tekintették meg, amely
nagyon tetszett a gyerekeknek

A jó idő megérkezésével az idén is megrendezésre került a „Szemétszedési Projektnap”. A Pocsaji Lorántffy
Zsuzsanna Általános Iskola diákjai és pedagógusai aktívan vállaltak részt az intézmény környezete és a
település megtisztításában. Az iskola nagy hangsúlyt fektet a környezetvédelemre és a szemléletformálásra.
Minden évben szerveznek papír- és szemétgyűjtést is. Osztályfőnöki órákon, környezetismeret,
természetismeret, földrajz, biológia és fizika órákon rendszeresen foglalkoznak a témával.
Évfolyamonként külön-külön haladva, csoportokban indultak el a kijelölt útvonalon és kiváló munkát
végeztek. Ezen kívül a műanyag palackokat, a használt elemeket (feleslegessé vált okos eszközöket) az egész
tanév folyamán szervezetten gyűjtötték.
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PÉNZ7

TAVASZKÖSZÖNTŐ 

„MÁRCIUSKA”

Március 1-jén „márciuskát” ajándékozni
hagyománynak számít Romániában. Nyelvoktató
iskolaként a Magyarhomorogi Szabó Pál Általános
Iskola Körösszegapáti Tagiskolája sem feledkezett
meg erről a tavaszváró népszokásról. Alsó tagozatos
diákok saját kézzel készítették el a fehér-piros
szalaggal átkötött márciuskát, amely az örömöt,
szeretetet, szerencsét szimbolizálja. Miután
elkészültek a tavaszköszöntő alkotások, hagyomány
szerint a fiúk feltűzték azt a lányoknak.

A Lázár Ervin Program keretében
a Barsi Dénes Általános Iskola 1.
évfolyamos tanulói és az őket
kísérő pedagógusok az
„Eltáncolt cipellők” című
bábelőadáson vettek részt. A
programot március 31-én
szervezték meg 9:00 órai
kezdéssel Berettyóújfaluban, a
Nadányi Zoltán Művelődési
Házban. A gyerekek nagyon jól
érezték magukat.

A Nagyhegyesi Veres Péter Általános Iskola ebben az évben is részt vett a Pénz7 megvalósításában.
Decemberben regisztráltak a program felületén, majd februárban megérkezett a magas színvonalú
segédanyagcsomag, amit szétosztottak a résztvevő kollégáknak.
A program témája: Pénzügyi tervezés, megtakarítás volt. 6 pedagógus tartott pénzügyi órákat összesen 8
osztályban. A gyerekek nagy érdeklődéssel, aktivitással vettek részt az órákon. Megtakarítási formákkal,

NAGYHEGYESI VERES PÉTER ÁLTALÁNOS ISKOLA
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HAJDÚSZOBOSZLÓI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

tudatos tervezéssel, kamatszámítással ismerkedtek meg. Az alsós osztályokban mindezt játékos formában
tették: keresztrejtvényt oldottak meg, szituációs játékot játszottak, majd vetélkedőn vettek részt a gyerekek. A
felsősök kisfilmek, szövegfeldolgozás, külső előadó és irányított beszélgetések segítségével dolgozták fel a
témát.
A pénzügyi ismeretek bővítése érdekében jövőre is be fognak kapcsolódni ebbe az igen hasznos programba.

A Hajdúszoboszlói Bárdos Lajos Általános Iskola minden osztálya bekapcsolódott a PÉNZ7 elnevezésű
témahét programjába. Míg az alsó tagozatosok játékos módon foglalkoztak a témával, addig a felsősök már
komolyabb pénzügyi ismereteket sajátítottak el.
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HŐGYES ENDRE GIMNÁZIUM

Március 26-án a PÉNZ7 témanapon került megrendezésre a matematika tagozatos diákok számára a Szakmai
nap a Hőgyes Endre Gimnáziumban. Az eligazítás és a csapattagok sorsolása után pályaorientációt segítő
feladatokkal foglalkoztak a tanulók. 12 csapat 120 percen keresztül tanulmányozta a Monge projekciót,
szögharmadoláshoz eszközt készített, puzzlet raktak ki, sudoku kvízt oldottak meg, Beke Manó idézetét
fejthették meg, befektetési lehetőséget mérlegelhettek, majd egy rövid szünet után a B udvar vagy az Aula
fejlesztéséhez készíthettek költségvetést. A csapatok eredményei, a feladatok megoldásai az intézmény B
épületében volt megtekinthető.

Az iskola összes tanulója megtanulta mi az, hogy infláció, megtakarítás, akció, befektetés, kamat a PÉNZ7
boltnak és a Pénz7 Banknak köszönhetően. Az első osztályos tanuló is berakhatta a pengőit kamatoztatni,
hogy meg tudja venni a boltban a kiválasztott plüssállatkáját.
Három csapat vett részt a „Vigyázz Kész Pénz” című országos pénzügyi versenyen és egy csapat a „PénzOkos
Kupán” is. Nagy sikerrel zárták a hetet, és biztosak benne, hogy diákjaik tudatos pénzhasználókká válnak. A
témahét főszervezője Ungainé Vértesi Tímea pedagógus volt.
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DERECSKEI BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

MIKEPÉRCSI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

Nyolcadik alkalommal indult el március 7-én a „PÉNZ7”
elnevezésű tematikus ismeretfeldolgozó hét a Derecskei
Bocskai István Általános Iskolában. Ezt a programot
Magyarország minden iskolájában népszerűsítik. A
derecskei intézmény nagy örömmel csatlakozott ismét a
témahéthez. Pozitív visszajelzések érkeznek tanulóktól,
pedagógusoktól.
A felsős osztályok március 7-11-i héten osztályfőnöki
óra, és egyéb tanóra keretén belül foglalkoztak az idei
témával: Pénzügyi tervezés, megtakarítás. Előzetes
feladatként az osztályok perselyt terveztek, melyekből
kiállítás is készült.

Az 5-6. évfolyam diákjai a pénzügyi tervezés, megtakarítás témakörében oldottak meg játékos feladatokat.
Ráhangolódásként pénzzel kapcsolatos szólásokat kellett összepárosítaniuk, majd beszélgettek azok
jelentéséről. Az első feladat kérdése az volt, hogy „Szórom vagy spórolok?”. Három kitalált iskolás diák
pénzköltési szokását ismerték meg a csapatok, majd megbeszélték, ki melyik típusba tartozik. A „Bánjunk jól a
pénzükkel!” feladatban megtanulták, hogyan kell egy költségvetési táblázatot kitölteni, példákat hoztak a
hétköznapi életben bevételekre, kiadásokra. Ezt követte egy kitalált szereplő, Kriszti története, aki egy
hangszóróra gyűjt. Összegyűjtött körülményeket figyelembe véve kiszámolták, hogy mennyi idő múlva tudja
megvenni a kívánt hangszóróját. Végül egy kreatív feladványt oldottak meg a gyerekek: elképzelték, hogy
szükség lenne az 50.000.- forintos címlet bevezetésére, így nekik kellett megtervezni a jövő pénznemét.
Nagyszerű alkotások születtek.
A 7-8. évfolyamos tanulók számára Matolcsy György a Magyar Nemzeti Bank elnöke online videóban nyitotta
meg a Pénz7-et. Üzenetében a 4T fontosságát hangsúlyozta: Tehetség, Tudás, Tőke, Technika (informatikai). A
Vigyázz KáPé sorozat egyik filmje vezette fel a 7. c osztály osztályfőnöki óráját. A Szalai családról szóló
képregény megtekintése után a tanulók megbeszélték, hogy milyen hosszú és rövid távú céljai lehetnek a
családtagoknak. A „Nyári tábor” nevű feladatban minden csoportnak egy összekeveredett történetet kellett
sorba rendeznie, majd kiszámolnia mennyi pénz hiányzik fejenként, hogy megvalósuljon a terv. A hiányzó pénz
megszerzésére jobbnál jobb ötleteket hoztak a diákok.

A Mikepércsi Hunyadi János Általános Iskola ebben a
tanévben is csatlakozott a PÉNZ7 pénzügyi és vállalkozói
témahéthez március 7-11. között. Felső tagozatos
diákjaikkal a pénzügyi tervezés, megtakarítások témában
oldottak meg feladatokat. Matolcsy György a Magyar
Nemzeti Bank elnöke videó üzenetének megtekintése
után a feladatok megoldása következett. A takarékosság
fontosságáról, módjairól, pénzügyi fogalmakról szereztek
újabb ismereteket. A felnövekvő generációk számára
fontos a tudatos pénzügyi tervezés, a megtakarítások
fontosságának ismerete.
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vagy a Monopoly. A testnevelés órán sétát tettek az OTP Bank és a Kereskedelmi Bank épületéhez.
Megnézték a felkeresett helyszínt és beszélgettek az ott folyó munkáról.
A püspökladányi diákok tartalmas hetet zártak, sok pénzzel kapcsolatos ismerettel gazdagodtak.

Március 7. és 11. között a Kálvin Téri Általános Iskola is
beregisztrált a PÉNZ7 programsorozatba, ami a pénzügyi
tudatosság és gazdálkodás hete.
Az osztályok könyvtári foglalkozáson vettek részt. Itt
ismerkedtek meg a tanulók a különböző papír és fémpénzekkel,
bankkártyákkal. Meseolvasás, diafilmvetítés is szerepet kapott,
megnézték a „Tücsök és a hangya” című mesét és levonták a
megfelelő tanulságot.
Matematika órán képzeletbeli boltban jártak, vásároltak,
játékpénztárgéppel is megismerkedtek. A készségtárgyak óráin
plakátkészítés, pénztárcahajtogatás, bábok készítése volt a fő
tevékenység. A szabadidős tevékenységek során olyan
társasjátékkal játszottak a tanulók, mint a Gazdálkodj Okosan!

A „Pénz7” elnevezésű programsorozat március 7-11. között zajlott országszerte, melyhez a Csökmői Bocskai
István Általános Iskola és AMI 4. osztályos tanulói is csatlakoztak március 11-én. A pénzügyi tudatosságot és
vállalkozói kompetenciákat fejlesztő témanapba csaknem 1000 iskola közel 170 ezer diákja kapcsolódott be
idén. Magyarország 2015-ben alapítóként csatlakozott az European Money Week, Európa-szerte mintegy 30
országban egy időben zajló kezdeményezéséhez.

Az idei tanévben március 7. és 11. között megrendezése kerülő Pénzügyi Témahéthez a Barsi Dénes Általános
Iskola felső tagozata is csatlakozott. Matematika, technika és osztályfőnöki órákon foglalkoztak a
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Március 24-én a Berettyóújfalui II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában megrendezett Pályaorientációs napon
vettek részt a Hosszúpályi Irinyi József Általános Iskola hetedik osztályos tanulói. A diákok élményteli
programoknak lehettek részesei.
Délelőtt a Semmelweis Egyetem Egészségfejlesztési Központ szakemberei gyakorlatias feladatokat állítottak
össze számukra, rávilágítva ezzel az egészséges életmód fontosságára. Emellett számos szakmát is
megismerhettek a tanulók. Délután Szabadfi Szabolcs pék a pizzasütés művészetével ismertette meg a
gyerekeket. A kísérő pedagógusoknak – stresszkezelés, valamint digitalizáció az oktatásban, témákat érintve -,
előadást tartott az egészségfejlesztési központ egyik munkatársa.
A kísérő pedagógus Bostyánné Gáspár Angéla volt. A diákok nagyon jól érezték magukat ezen a napon.

témakörrel. Matematika órákon a családi költségvetés
volt a fő téma. Áttekintették a főbb bevételeket,
kiadásokat, az esetleges megtakarítások ésszerű
befektetésével is foglalkoztak. Ötleteket kerestek a
spórolásra, a költségek csökkentésére. 7-8. évfolyamon
beszéltek az alapvető banki fogalmakról is.
Osztályfőnöki és technika órákon a pénz történetével, a
bankjegyek fejlődésével foglalkoztak. Interneten
kerestek a témával kapcsolatos érdekességeket,
képeket. Megismerkedtek az egyes országok pénzeivel,
az átváltás lehetőségeivel.
A tanulóknak tetszettek ezek a foglalkozások, sok
hasznos ismerethez jutottak.

2022. március 18-án a Berettyóújfalui Tankerületi Központ EFOP- 3.2.5 azonosító számú pályázata keretében
az esztári Irinyi Károly Általános Iskola Természettudományos Napon vett részt. A versenyt a Berettyóújfalui
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola koordinálta.
Ezen a napon „Szabadulószoba” elnevezésű Online Pályaorientációs csapatversenybe is bekapcsolódott az
intézmény háromfős csapata. Az online, számítógép vagy okostelefon segítségével megoldható feladványok az
MTMI pályaismerettel és az MTMI – pályákhoz kapcsolódó természettudományos feladatokból álltak. A
verseny egy weboldalon volt elvégezhető. Az utolsó feladat a Redmenta felületére irányította a résztvevő
tanulókat, ahol a csapatnév és az iskola nevének megadásával juthattak ki a szabadulószobából. A rendszer
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EBESI ARANY JÁNOS MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ 

ÁLTALÁNOS ISKOLA

Március 26-án tartották az Ebesi Arany János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában a
Pályaorientációs napot. A napsütéses, tavaszi napra nagyon sok programmal készültek.
Az alsó tagozatosok játékos foglalkozásokon vettek részt, mesefilmeket néztek szakmákról. „Mi leszek, ha nagy
leszek?” címmel rajzokat készítettek. Az első és második évfolyamom a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói
Kamara dietetikusai tartottak interaktív foglalkozásokat. A délelőtt során, az udvaron egy mentőautót is
megtekinthettek a gyerekek. Az 1.a osztályhoz szülők is érkeztek, akik az udvaron tartottak bemutatót a patikus
és fodrász szakmákról. A jó időt kihasználva sokan tettek falusétát, ahol különböző munkahelyeket kerestek fel.

ekkor rögzítette a megoldás idejét.
Az első három helyezettet március 25-én a
projektzáró rendezvényen egy ünnepélyes
eredményhirdetésre várták. Az esztári Irinyi Károly
Általános Iskola „Atom” nevű csapata első
helyezést ért el, melynek tagjai Zsiga Dóra Eszter 6.
a, Halász Flóra 7. a valamint Szécsi Levente 8. a
osztályos tanulók voltak. Szécsi Levente képviselte a
csapattagokat és vette át a győzteseknek járó
jutalmat.

A harmadikosok az iskola épületében a titkárság, a karbantartó és a takarítónénik munkájába tekintettek be.
A felső tagozatosokhoz pályaválasztási szakemberek érkeztek, az Iparkamarától, a Pedagógiai
Szakszolgálattól, a MESZK-től, az Agrárkamarától, és a DSZC-től, akik ismertették a továbbtanulás menetét,
az iskolatípusokat és önismereti foglalkozásokat tartottak. Az ötödik évfolyam tanulói agrárdiáknak csaptak
fel a nap során. Csapatversenyben oldottak meg feladatokat: mag és fűszernövény felismerést, régi
mesterségek kvízt, farmszimulátort próbáltak ki. Később látogatást tettek a „Csizi” farmon, és a kispark
focipályáján drónok reptetését élvezhették.
A DSZC iskolái közül az ebesi intézményben jártak a Baross Gábor Technikum, Szakképző Iskola; a Bethlen Gábor
Közgazdasági Technikum, a Brassai Sámuel Műszaki Technikum és a Mechwart András Gépipari és Informatikai
Technikum képviselői. Volt tanítványok is ellátogattak az intézménybe, akik elmesélték az eddigi
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életpályájukat. Az interaktív
iskolabemutató sokak érdeklődését
felkeltette. A nyolcadik évfolyamon
a Europe Direct Utazási Iroda
képviselője tartott előadást az
Európai Unió szakpolitikájáról és a
középiskolásoknak szóló Erasmus
ösztöndíj lehetőségekről.
A nap rendkívül sikeres és hasznos
volt, amely segítette a tanulók reális
énképének kialakulását és a későbbi
pályaválasztását.

„Március 24-én reggel nyolc órakor indultunk Berettyóújfaluba, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolába, ahol az
EFOP-3.2.5 pályázat keretében Pályaorientációs Napon vehettünk részt.
Hat hetedikes tanuló tette tiszteletét ezen a rendezvényen: Ugrai Milán, Dávid Laura, Villás Enikő, Békési Hanna,
Orbán Nóra és Békési Imre. Mi valamennyien jártunk, és aktívan részt vettünk az MTMI pályákat népszerűsítő
szakkörök munkájában. Kísérő pedagógusunk iskolánk igazgatóhelyettese, Kovácsné Katona Irma volt.
Miután megérkeztünk, egy gyors regisztráció után bementünk a tornaterembe. Itt osztottak be nagyobb
csoportokba minket színek szerint. Mi lettünk a sötétkék csapat. Kaptunk is egy karszalagot, amin az állt, hogy
#EGÉSZSÉGBENAZERŐ.
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TERMÉSZETTUDOMÁNYOS 

NAP AZ ISKOLÁKBAN

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ EFOP-3.2.5 azonosító számú pályázata keretében
Természettudományos Nap került megrendezésre március 18-án. A programsorozatba a Derecskei I. Rákóczi
György Gimnázium, Technikum és Kollégium is bekapcsolódott.
A felkínált két program mindegyikén részt vettek melyek online módon kerültek megrendezésre:
„Hétköznapok kémiája és fizikája” címmel tartott interaktív foglalkozást a Hajdúszoboszlói Hőgyes Endre
Gimnázium két pedagógusa, a természettudományos laborból Microsoft Teams alkalmazáson keresztül. A
foglalkozás megvalósításához kevés eszközre és anyagra volt szükség, melyet az intézmény biztosított. Az
esemény iskolai megvalósítását Szécsi Anikó vállalta a 9.A osztály részvételével. A rendhagyó tanórán a
következő kísérleteket végezték el a diákok: Okos karmester; Beragad a víz a pohárba; Újra gyulladó tűz;
Cukorszivárvány; Lufi fújása; Yoyo – lámpa; Az alkohol égése; Varázslatos tej; Szivárványhíd.
Az Esztári Irinyi Károly Általános Iskola pedagógusa „Virtuális robotprogramozás” címmel tartott online
foglalkozást a Google Meet alkalmazáson keresztül. Az előadást az informatika termekben Dr. Perneczkyné
Bujdosó Tünde és Nagyné Békési Anikó segítségével és a 11.A osztály bevonásával valósították meg. A
www.legoengineering.com/virtual-robotics oldalon található ingyenes programok alkalmazásával lehetőségük
nyílt a robotprogramozás alapjainak megismerésére, kipróbálására, majd saját programok írásával virtuális
robotjaik irányítására.

„Ezúton köszönjük mindkét intézmény pedagógusainak, hogy lehetőségünk nyílt a rendkívüli online órákon részt
venni, ahol olyan ismeretekkel, élményekkel gazdagodhattak a tanulók, melyek eddig is kapcsolódtak a

Rengeteg pályaorientációs programon vettünk részt a Semmelweis Egészségfejlesztő Központ munkatársainak
irányításával. Voltak kiscsoportos foglalkozások: virtuális hullámvasút, testzsír és testtömeg mérés, okostál
kirakó, „Mi leszek, ha nagy leszek?” -filmforgatás, és egy olyan szuper állomás, ahol megnézhettük, hogy az
adott édességekben hány darab kockacukor van. Miután vége volt ezeknek az állomásoknak, tízórai szünet
következett. A sok program után kimentünk a friss levegőre egy nagyon kedves bácsival beszélgetni arról, hogy
mennyire állunk készen barátkozni más emberekkel. Ezt követően lehetőség volt több játékot megismerni, és
számunkra idegen emberekkel beszélni.
A másfél órás foglalkozás és a finom ebéd elfogyasztása után következett a napzáró pizzasütő verseny. Nagyon
élvezetes program volt, Szabadfi Szabolcs, az ország pékje és a kovászmestere vezetésével ízletes pizzák
készültek. Sajnos, nem értünk el helyezést, de megdicsértek bennünket, hogy nagyon kreatívak voltunk.
Nagyon izgalmas, tartalmas és tanulságos nap volt. Mindenkinek tetszettek a programok.” - Ugrai Milán László
és Dávid Laura Tekla 7.c osztályos tanulók
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Március 18-án a Berettyóújfalui Tankerületi Központ EFOP-3.2.5 azonosító számú pályázata keretében
Természettudományos Nap került megrendezésre. A nap során a Hosszúpályi Irinyi József Általános Iskola
felső tagozatos diákjai közül a kijelölt osztályok különböző programokon, versenyeken, rendezvényeken
vettek részt.
A Bostyánné Gáspár Angéla által vezetett foglalkozásokon a környezetvédelem, a fenntarthatóság, az
újrahasznosítás volt a téma. A gyerekek többek között plakátokat rajzoltak a témában, környezetvédelemmel

középiskolai tananyaghoz, vagy éppen az újdonság erejével hatott. A diákok mindkét foglalkozást élvezték,
hiszen tevékenyen vehettek részt a Természettudományos Napon.” - Nagyné Békési Anikó pedagógus
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Március 18-án az EFOP-3.2.5. azonosító számú Pályaorientációs
pályázat keretében természettudományos napot tartottak a Barsi
Dénes Általános Iskola 7-8. évfolyamos diákjainak.
Ezen a napon érdekes matematikai feladatok és fejtörők várták a
tanulókat: a sodoku, online amőbajáték, szabadulószoba, melynek
megoldása során a gyerekek kreativitására és logikai gondolkodására
volt szükség.
„Csak természetesen! - Erdei képeslapok” címmel fajismereti
foglalkozást tartottak, melynek célja, hogy bővüljön a tanulók témával
kapcsolatos ismerete és rávilágítson az erdő illetve az egész élővilág
sokszínűségére, felkeltve ezzel a természet iránti érdeklődésüket. A
„Google Earth” és a „Google Maps” programok segítségével különböző
földrajzi helyeket kellett megkeresniük a diákoknak és válaszolniuk a

kapcsolatos kérdéseket tartalmazó TOTÓ-t töltöttek ki, illetve újrahasznosítható termékeket készítettek. Egy
másik program a matematikát kedvelő diákokat tette próbára, ők ugyanis rejtvényeket fejtettek meg,
figyelmet és logikát igénylő játékos feladatokat oldottak meg. A tanulók nagyon lelkesen dolgoztak és teljesen
belemerültek a számolás tudományába. A feladatokat összeállította Harsányi Józsefné.
Egy tájékozódási verseny is szerepelt a programok között. Az udvaron elhelyezett bóják mellett egy borítékban
találták a tanulók a kérdéseket, feladatokat, melyek megoldásait zömében Magyarország vaktérképén kellett
bejelölniük. A feladatok között voltak a tájékozódással, számolással összefüggő kérdések, illetve földrajzi
ismeretek számonkérésével is találkoztak a diákok. A tájékozódási verseny szervezője Somné Gál Gabriella volt.
Végül, de nem utolsó sorban az Esztári Irinyi Károly Általános Iskola egyik pedagógusa „Virtuális
robotprogramozás” címmel tartott előadást. Az online formában megszervezett előadásba az intézmény
diákjai is bekapcsolódtak, ahol megtudhatták, hogy mi is az a virtuális robotprogramozás. Ezenkívül nagyon
sok érdekes dolgot láthattak, hallhattak a 45 perces foglalkozás keretében Szatmári Attila informatika szakos
nevelő felügyelete mellett.

A Biharkeresztesi Bocskai István Általános
Iskolában is megszervezték a
Természettudományos Napot, amelyet a
Berettyóújfalui Tankerületi Központ EFOP- 3.2.5
azonosító számú pályázata keretében valósítottak
meg. A 6-7-8. osztályos tanulók forgószínpad
szerűen vettek részt azalábbi tanórákon: Élettelen
környezeti tényezők: a víz (Pálfiné Fésüs Edit); „Csak
természetesen!” Tudatos vízhasználat (Ráczné
Karádi Erika); „Csökkentsd ökölógiai lábnyomod!”
(Dézsi Sándor). A délután folyamán a tanulóknak
lehetőségük nyílt a szabadulószoba kipróbálására is.
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TÉMAHETEK
IDEGEN NYELVI TÉMAHÉT

DIGITÁLIS TÉMAHÉT

Az idegen nyelvek tanulásához hozzátartozik a
célnyelvi országok kultúrájának az ismerete is. Így
minden tanévben a kötelező tananyagon túl
választanak egy kulturális témát is a Nagyhegyesi
Veres Péter Általános Iskolában, amit alaposabban
megismerhetnek a tanulók.
Számos témát dolgoztak már fel az utóbbi évek során,
ezúttal a húsvéti ünnepkörre esett a választás.
Március 16-18. között az angol és német órákon
játékos feladatokkal, rejtvényekkel szerezhettek
ismeretet a tanulók arról, milyen szokások élnek
Németországban, Ausztriában, Angliában. A témát
lezáró utolsó órán nagy sikert aratott a vetélkedő,
amit a diákok a „Quizlet” illetve a „Kahoot„ felületen
csoportokban játszhattak és adhattak számot a
témakörben szerzett ismereteikről. Nagyon szép és
igényes húsvéti üdvözlőlapot is készítettek.

feltett kérdésekre a keresőháló segítségével.
A 3. órában minden osztály megtekintette a „Virtuális Robotprogramozás” című előadást az esztári Irinyi
Károly Általános Iskola pedagógusa bemutatásában.
Hasznos és izgalmas nap volt mind a tanulók, mind a pedagógusok számára.

Az előző tanévben a Digitális Témahét tervezett programját a járványhelyzet miatt a tantermen kívüli
oktatás keretében tudták megvalósítani a Pocsaji Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskolában. A projekt során a
tanulók csoportokban végeztek kutatásokat. Nagyon örültek, hogy az idei tanévben ez nem így volt.
A tudományos tanórákon digitális tananyagok és IKT eszközök segítségével kísérleteket figyeltek meg és
elemeztek. Az internetes adatbázisok alapján azt kutatták, hogyan befolyásolja a hőmérséklet változása az
élőlények életműködését. A tanulók a tapasztalataikat naplókban rögzítették, az eredményeiket digitális
formában társaikkal is megosztották. A projekt végén játékos formában ellenőrizték az átadott ismereteket.
A nyelvi órákon a diákok csoportokba szerveződve dolgoztak egy-egy publicisztikai műfajon. A projekt során
nyelvtanóra keretében megismerkedtek az adott műfaj sajátosságaival. Ezt követően megadott szempontok
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BÁRDOS-HÉT

A Bárdos-hét február 28-tól március 4-ig tartott a Hajdúszoboszlói Bárdos Lajos Általános Iskolában. Tanulóik
számára különböző versenyeket szerveztek a pedagógusok.
A felső tagozatosok vetélkedőn vettek részt, melyre előzetesen kiadott anyagból kellett felkészülniük. A cél az
volt, hogy megismerjék az intézmény névadójának életét, munkásságát. A jó hangulatú délutánt zenefelismerő
verseny, „Kahoot” feladat is színesítette.

alapján elemezték, rendszerezték az eredményeket és a kapott minta szerint megírták a maguk beszámolóját a
témában.
Irodalomóra keretében megfigyelték, hogy a lakóhelyük körzetében található utcák, terek közül melyiket
nevezték el valamelyik íróról, költőről, történelmi személyről. Rövid ismertetőket készítettek életútjukról,
illetve képzeletbeli riportokat alkottak.
Történelem tantárgy keretein belül ismerkedtek a sajtótörténettel, adatokat, érdekességeket gyűjtöttek a
témában.
Idegennyelvi tanórákon a megismert publicisztikai műfajokban hírességekkel készült riportokat, interjúkat
tekintettek meg, olvastak el, adatokat gyűjtöttek róluk.
Az osztályfőnöki órákon a programtervben ajánlott internetes oldalakon található információk felhasználásával
digitális formában megvalósítható feladatokra helyezték a hangsúlyt. Az alkalmakon külön figyelmet fordítottak
a biztonságos internetezésre, netes ismerkedésre, online játékokra, internetes zaklatásra, internetfüggőségre,
adatvédelem veszélyeire és a közösségi oldalak használatára.
Nagy segítséget jelentett az iskolának, hogy ebben a tanévben hordozható táblagépekkel bővült a digitális
eszközpark. A tanulók ezeknek az eszközöknek a kezelésében mára már megfelelő jártasságot szereztek, így a
témahéten rutinszerűen tudták az adott feladat végrehajtásánál használni.
A Digitális Témahét során elkészült műfajonként egy-egy cikk, melyek a nyomtatott suliújságban jelentek
meg. A pedagógusok vezetésével közösen elkészített kiadványba képzeletbeli és valós interjúk, hírek,
tudósítások, riportok kerültek, amelyeket képekkel, apróhirdetésekkel, reklámokkal színesítettek.

5-6. évfolyam:

1. helyezett: 5.a osztály

2. helyezett: 6.b osztály

3. helyezett: 6.a osztály

7-8. évfolyam:

1. helyezett: 7.a osztály
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HAPPY-HÉT AZ ALSÓ TAGOZATON

Rajzverseny helyezések:

A Derecskei Bocskai István Általános Iskola alsó
tagozatos tanulói izgalmas játékok, változatos
tevékenységek és érdekes programok által vettek
részt az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-
egészségügyi Intézet vízfogyasztást népszerűsítő,
egészségvédő programjában.
A gyerekek PowerPoint bemutatók, digitális
játékok és kisfilmek segítségével sok ismeretet
szereztek a víz értékéről, a rendszeres
vízfogyasztásról, a víztakarékosságról, a víz
tisztaságának megóvásáról. Beszélgettek,
tanmesét olvastak, drámajátékot játszottak,
verseket írtak, rajzoltak, kreatív alkotásokat
készítettek.
Az Agora Tudományos Élményközpont előadása
és a Derecske Városi Művelődési Központ és
Könyvtár foglalkozása is nagy élményt nyújtott a
résztvevő osztályoknak.
Az egészséghéten belül, a víz világnapján az alsós
tanulók évfolyamonként flash mob keretében
vízcseppeket alkottak.
A Happy-héten a gyerekek nagyon jól érezték
magukat, új ismeretekkel és felejthetetlen
élményekkel gazdagodtak.

2. helyezett: 8.a osztály

3. helyezett: 7.b osztály

1-2. évfolyam:

1. helyezett: Kovács Bianka

2. helyezett: Holhós Hanna

3. helyezett: Kádár Zoé

Különdíj: Márkus Blanka

Felső tagozat:

1. helyezett: Szirák Bianka

2. helyezett: Nagykéri Korinna

Susán Lora

3. helyezett: Jenei Dóri

Kutasi Napsugár
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ÚJ VILÁG TÉMAHÉT

MÁRCIUSI ESEMÉNYEK

A Hajdúszoboszlói Bárdos Lajos Általános
Iskola angol szakos tanárai szervezésében
került megrendezésre az „Új Világ”
elnevezésű témahét március 28-31 között.
A gyerekek sok új ismerettel gazdagodtak a
hét folyamán, melyet változatos formában
sajátítottak el. Az első napon az előadás
után egy kvízt töltöttek ki az osztályok
képviselői a földrajzi felfedezésekről és
Amerika őslakosairól. Az első helyet a 8. a
osztály csapata szerezte meg. A 7.a és a 6.b
osztály a második helyen osztozott. A
következő napon az indiánokkal és
életükkel ismerkedtek meg a tanulók.
Fejdíszt készítettek, majd befonták hajukat
és kifestették arcukat, számos igazi indián
született. A harmadik napon a filmé volt a
főszerep.
Az alsó tagozatos gyerekek indián
népmesét olvastak. Lerajzolták azt, ahogy
ők elképzelik az indiánokat, sátraikat,
lovaikat. Rengeteg gyönyörű alkotást
készítettek. Az utolsó napon munkáikból
kiállítást szervetek, amely az intézmény
aulájában tekinthető meg.

Március 2-án tartották meg a Motivációs napot a Nádudvari Népi Kézműves Szakgimnázium és
Kollégiumban. Ez alkalomból találkoztak az intézménybe jelentkezett nyolcadikosokkal. Ezt követően pedig a
már korábban halasztásra került szalagtűző ünnepség valósult meg. Március 11-én a Művelődési Központ
színháztermében, egy színpadi műsor keretében kapták meg a végzős diákok szalagjaikat. Az eseményen jelen
volt Maczik Erika – Nádudvar város polgármestere és Majosi Pálma a Berettyóújfalui Tankerületi Központ
igazgatója is.

NÁDUDVARI NÉPI KÉZMŰVES SZAKGIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM
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Rendhagyó történelem óra keretében „Petőfi nyomában” elnevezésű programon vettek részt és
Kiskunfélegyházára kirándultak a Rákóczi Szövetség pályázatának segítségével. Az időjárás ugyan nem volt
kedvező, de nagy élmény volt számukra egész nap az 1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményeivel
foglalkozni.

A PÉNZ7 keretében a Nádudvari Népi Kézműves Szakgimnázium és Kollégiumban előadást tartott Dr.
Medgyessy Ildikó - Elegant Design Zrt. volt elnök-vezérigazgatója, cégvezetője, 1987-től az „Ez a Divat”
főszerkesztője. A nádudvari diákoknak egy bemutató és egyéni konzultáció keretében beszélt a vállalkozói
létformáról, annak nehézségeiről, lehetőségekről.
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DERECSKEI BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 

TÉPEI TAGISKOLÁJA

Március hónapban nagy megtiszteltetés érte a harminc éves Nádudvari Népi Kézműves Szakgimnázium és
Kollégiumot, hiszen elsőként március 15-én, majd 25-én is elismerték értékmentő munkáját. A városi
ünnepség keretén belül vehették át a Pro Urbe emlékérmet, Hajdúszoboszlón pedig Fekete Péter az Emberi
Erőforrások Minisztériumának kultúráért felelős államtitkára elismerő oklevelet adott át az intézménynek.

A Nádudvari Népi Kézműves Szakgimnázium és Kollégium is részt vett a Berettyóújfalui II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola Pályaorientációs napján, ahol szakmabemutatókkal várták az érdeklődő diákokat. A délelőtt
folyamán zajlott a Kövy Sándor Általános Iskola szervezésében az „Aranyhangszál minősítő” verseny is, ahol
népdal kategóriában a „Zengők” elnevezésű népdalcsoport Ezüst minősítést kapott. A csoport tagjai: Gyöngy
Hajnal, Gyöngy Ilona, valamint Nemsics Erzsébet.
Vetró Mihály – a kézműves munkaközösség vezetője és a pályakövetéssel megbízott Négyessi Boglárka részt
vettek az Atilla Király Gimnázium mesterinas, pályaorientációs napján. Bemutatták a nádudvari intézmény
képzéseit és meghallgatták egykori tanítványaik beszámolóit, akik ma már kézművesként dolgoznak.

Az Agóra Tudományos Élményközpont
felhívására, a „Hajdú hagyományok
nyomában” pályázat keretein belül a 3. és 7.
osztály ellátogatott Debrecenbe.
A tanulók megtekintették a Tesla tekercset,
zenéltek villámokkal és néhány pillanatig „Jedi
lovagok” is lehettek. A gyerekek nagyon
élvezték az interaktív játékokat, gyorsan
elrepült az idő.
Még ugyanezen a napon, az alkalmat
kihasználva kipróbálták az Aquticum
Élményfürdőt. A 3. osztályosok ebben a
tanévben testnevelés óra keretében heti
rendszerességgel járnak a Derecske Városi
Tanuszodába, ahol már elsajátították a
mellúszás alapjait. Viszont ennek a fürdőnek a
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SZÉP ERNŐ KOLLÉGIUM

Végül a Víz Világnapja alkalmából az alsó tagozaton egy rajzkiállítást rendeztek a Derecskei Bocskai István
Általános Iskola Tépei Tagiskolájában. Kék pólóban vízcseppet formálva készítettek fényképet, ezzel is
felhívták a figyelmet Földünk vízkészletének megóvására.

kupolája, mérete, a növények már belépéskor lenyűgözték a gyerekeket. A kék és a zöld henger csúszdát
mindegyik harmadikos kipróbálta. A 7. osztályosok osztályfőnökükkel versenyeztek a „kamikáze” csúszdán.

A tavasz első kerékpártúrájára az 5., 7., és a 8. osztály vállalkozott. A mozgás, a kerékpáros közlekedés
népszerűsítése mellett kiváló közösségépítő jellege is van egy ilyen kiruccanásnak, összekovácsolja az osztályt,
közös élményeket teremt. A településről két irányban is remek, biztonságos kerékpárút használható. A
gyerekek egyik csoportja Derecskét választotta és eltekertek az almáskertig, megsimogatták az alpakákat és
ettek egy fagyit. A másik csapat pedig közel 30 km letekerése után egészen Berettyóújfaluig jutott el.

Március 3-án rendezték meg a
hagyományos kollégiumi
farsangot a Szép Ernő
Kollégiumban. A csoportok
kosztümös jeleneteket adtak
elő. A kollégium moderntánc
szakkörének tagjai táncos
produkcióval léptek fel, melyet
Horváth Csaba tánctanár, a
szakkör vezetője tanított be
nekik. A műsorban szereplő
kollégisták emléklapokat és
ajándékokat kaptak. A farsang
zárásaként tombolasorsolást
tartottak.
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Március 23-án egésznapos budapesti
kirándulásra került sor. A kollégium
intézményvezetője és pedagógusai kíséretében
33 kollégista utazhatott vonattal a fővárosba. A
kirándulás célpontja a Budai Vár volt. A program
során a csoport meglátogatta a Hadtörténeti
Múzeumot és a Szent István-termet. A résztvevők
nagy élményekkel gazdagodtak a program során.
Az utazást a Berettyóújfalui Tankerületi Központ
támogatta.
Március utolsó hetében Kollégiumi
Egészségnevelési Hét zajlott az intézményben.
Ennek során orvostanhallgatók érkeztek.
Részben felvilágosító előadást tartottak, részben
pedig a diákok előzetesen leadott kérdéseire
válaszoltak. Szintén ezen a héten a
Balmazújvárosi Egészségfejlesztési Iroda
munkatársai előadást tartottak az energiaitalok
fogyasztásának káros hatásairól.
Március 30-án EFOP-3.2.5 pályázat keretében
pályaorientációs kirándulást szerveztek a
Hortobágyi Nemzeti Parkba. A kiránduláson
megtekintették a Hortobágyi Madárkórházat, a
Jó Pásztor Ökomenikus Templomot, a Hortobágyi
Csárdát és a Mátai Ménest. A kirándulás kapcsán
fotópályázatot hirdettek, és a benyújtott képeket
kiállították a kollégium aulájában.

Március 7. és 11. között zajlottak a Pénz7 programjai. Hétfőn a nevelőtanárok tematikus foglalkozás
keretében beszélgettek a diákokkal aktuális, pénzügyekkel kapcsolatos témákról. Kedden Soós Csaba
informatikus, cégtulajdonos előadását hallgatták meg az érdeklődők. Ennek témája a vállalkozás, a vállalkozói
lét lehetőségei és buktatói voltak. Szerdán pénzügyi kérdésekkel foglalkozó Kahoot vetélkedőt tartottak,
csütörtökön pedig „Pénzkereső” játékot szerveztek.
A Szép Ernő Kollégium is csatlakozott a HAPPY-hét rendezvénysorozathoz. Ennek során március 21-25.
között a vízfogyasztás népszerűsítésére különböző programokat szerveztek. Volt gyógyvíz kóstoló, a
Hungarospa Zrt. ásványvíz palackozó üzemének meglátogatása, Kahoot vetélkedő és filmvetítés is.

Szöveg helye
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