MEGÚJULT A NAGYHEGYESI
ÉS HAJDÚSZOVÁTI ISKOLA
A Berettyóújfalui Tankerületi Központ
két intézménye a Magyar Falu
Programban újult meg. A munkálatok
iskolakezdésre befejeződtek, és 2021.
szeptember 30-án a hivatalos átadásra
is sor került.
Elsőként a Nagyhegyesi Veres Péter
Általános Iskola átadási ünnepségén
vettünk részt. Az intézményben közel
16 millió forint vissza nem térítendő Táncterem
támogatásból az épület belső részét
újítottuk
meg,
emellett
tornahelyiségeket alakítottunk ki. Új
padlóburkolatot kapott a táncterem és
a konditerem, az ajtókat kicseréltük, a
világítást korszerűsítettük, valamint a
belső
tereket
kifestettük.
A
fejlesztésekkel
biztosítjuk
a
mindennapos
testnevelés
megtartásának feltételeit, amit az
intézmény 212 tanulója vesz igénybe.
Konditerem
Az átadóünnepséget Bodó Sándor, az
Innovációs
és
Technológiai
Minisztérium foglalkoztatáspolitikai
államtitkára nyitotta meg, aki a jelen
lévő vendégeknek és az osztályokat
képviselő tanulóknak bemutatta a
Magyar Falu Programot és a fejlesztési
lehetőségeket. Majosi Pálma, a
Berettyóújfalui Tankerületi Központ
igazgatója köszöntőjében részletezte a
fejlesztés indokait. Emellett
Felújított épület belseje
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hangsúlyozta: a jövőben is arra törekednek, hogy
minél több intézmény élhessen ezzel a lehetőséggel.
Kissné Burzuk Mária intézményvezető felidézte az
épület régi szerepét, majd a szalagátvágással adtuk
át hivatalosan is a megújult épületet.
Ezt követően a Zichy Géza Zenei Alapfokú Művészeti
Iskola igazgatója Hellné Kádár Edit és Kerekes-Rácz
Éva előadása következett. Dobi Kinga 8. a osztályos
tanuló szavalatával varázsolta el a hallgatóságot, aki
Veres Péter „Ha nem lehettél szálfa” című verséből
adott elő részleteket. A műsor befejezéseként
Postáné Nagy Beáta és Bertalan Attila pedagógusok
néptáncát csodálhattuk meg.

Az átadási ünnepség szalagja

„Köszönjük a Berettyóújfalui Tankerületi Központnak
és a kivitelezőnek a felújítás lehetőségét és annak
színvonalas megvalósítását, valamint a nagyhegyesi
hagyományőrző csoportnak az ünnepélyes átadón
nyújtott segítségét!” – zárta köszöntőjét Molnár
Enikő, intézményvezető-helyettes.

Dobi Kinga szavalata

Himnusz közös éneklése

Vendégek köszöntése

Hellné Kádár Edit és
Kerekes – Rácz Éva közös műsora
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Postáné Nagy Beáta és Bertalan Attila
pedagógusok néptáncbemutatója

Majosi Pálma,

Berettyóújfalui Tankerületi Központ igazgatója
beszédet mond

Meghívottak

Bodó Sándor,
Innovációs és Technológiai Minisztérium
foglalkozáspolitikai államtitkárának beszéde
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A díszvendégek ajándékot kapnak az intézménytől

Szalagátvágás közben

Kissné Burzuk Mária,
intézményvezető

Nagyhegyesi Veres Péter Általános Iskola felújított épületrészének átadása

A Diószegi Lajos Általános Iskola 6 tantermét 32 millió forintból fejlesztettük. Négy osztályterem,
egy informatika szaktanterem és egy technika terem újulhatott meg. Az átalakítások időszerűvé
váltak az évek során, így izgatottan várták a végeredményt a hajdúszováti iskola pedagógusai és 201
tanulója. A tantermeket kifestettük, új burkolatot, ajtókat kaptak, megújítottuk a vizesblokkokat és a
világítást is. Az informatika terem elektromos hálózatát korszerűsítettük. A régi padokat újakra
cseréltük, így rendezett és szép környezetben tudnak a gyerekek számítógépekkel tanulni.
Szeptember elsejével a tanulókat, köztük hátrányos helyzetű diákokat is egy modern, XXI. századi
tanulókörnyezet várta, melyben örömmel és nagy lelkesedéssel kezdték meg a tanévet.
Szeptember 30-án a nagyhegyesi rendezvény után Hajdúszováton is ünnepélyes keretek között
adtuk át a felújított tantermeket. Az ünnepségen Bodó Sándor államtitkár úr, Majosi Pálma a
Berettyóújfalui Tankerületi Központ igazgatója, Vágó Viktor projektmenedzser, Váradi Jenő
Hajdúszovát polgármestere, Nagy Istvánné a Hajdúszováti Óvoda vezetője és a Hajdúszoboszló
járás intézményvezetői is tiszteletüket tették. A beszédek után a 4. osztály tanulói egy közös verssel
és Balogh Ádám tanuló énekével kedveskedtek a megjelenteknek.
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Majosi Pálma beszéde közben

Diószegi Lajos Általános Iskola meghívottjai
Felkonferálás

Varga Tamás mb. intézményvezető beszédet mond

Bódó Sándor beszéde közben

Hajdúszoboszlói Járás intézményvezetői

Negyedikesek műsora
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Szalagátvágás pillanata

Balogh Ádám, 4. osztályos tanuló
éneklés közben

Felújított osztályterem

Felújított informatika terem

Bodó Sándor szalagátvágás közben

Felújított informatika terem
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Varga Tamás mb. intézményvezető az alábbi szavakkal köszönte meg a felújítást: „A gyerekek,
szülők, kollégáim és a saját nevemben köszönöm mindenkinek, aki lehetővé tette számunkra a
lehetőséget és hozzátett ahhoz, hogy fejlődhetünk! A megújult környezet adott, így végezetül
számunkra maradt a feladat, hogy új tudással bővítsük tanulóink ismereteit.”

KIÁLLÍTÁSSAL
ÖSSZEKÖTÖTT
MEGEMLÉKEZÉS

Szöveg helye

Névadójuk halálának 68. évfordulóján a Szép Ernő
Kollégium egyik legjelentősebb hagyományos ünnepségét
tartották meg 2021. szeptember 30-án. Az eseményen
részt vett Majosi Pálma a Berettyóújfalui Tankerületi
Központ igazgatója, Czeglédi Gyula úr Hajdúszoboszló
Város polgármestere, a társintézmények vezetői, a
kollégium jelenlegi és volt diákjai és nevelőtestülete. A
polgármesteri köszöntő és a rövid műsor után Majosi
Pálma
és
dr.
Daróczy
Ágnes,
a
kollégium
intézményvezetője elismeréseket adtak át a kiemelkedő
teljesítményt elérő diákoknak. Az ünnepély második
részében pedagógusuk, Kölcsei Tibor festményeiből
válogatott kiállítás került megnyitásra a kollégium
aulájában.

RENDKÍVÜLI ÖSSZEFOGÁS
A Zsákai Kölcsey Ferenc Általános Iskolában szeptember első felében papírgyűjtést hirdettek, melynek teljes
bevételét a faluban élő, augusztusban leukémiával diagnosztizált kislány családjának ajánlottak fel. A
jótékony cél nagyon sok embert megmozgatott a településen és azon túl is. A helyi könyvtár, több szervezet
és kereskedelmi egység, valamint a szülők és tanulók összefogásának eredményeként szeptember 15-én
több mint 13 tonna hulladékot szállított el a vállalkozó az iskolából. A gyűjtést még folytatták október 4-ig,
mivel a megmaradt papírt ekkor tudták átadni a MÉH telepnek.
Örökös ökoiskolaként is kiemelt feladatuknak tekintik a környezetvédelem és a környezettudatos életre való
nevelést, hogy a következő generációk is ugyanúgy tudják használni és élvezni a környezetet, ahogyan azt az
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előttük
lévők
tehették.
A
környezetvédelmen kívül is van
azonban pozitív hatása az iskolai
papírgyűjtésnek. Ez a közösség
összekovácsoló ereje, hiszen érzik,
hogy valami nagyon nemes dolgon
dolgozhatnak
együtt
az
osztálytársakkal, a szülőkkel vagy
akár a szomszédokkal.
Idei
gyűjtésüknek
kiemelt
jelentőséget adott a jótékonykodás,
a segíteni akarás. Minden tanuló
egy emberként állt a jó ügy mellé,
mindenki segíteni szeretett volna. A
legkisebb
óvodásoktól
kezdve
mindenki
lelkesen
gyűjtött,
kötözött, pakolt, hogy minél többet
tudjanak összeszedni és ezáltal
hozzájárulni a beteg kislány
mielőbbi felgyógyulásához.
„Ezúton is köszönjük mindenkinek a segítségét! Ismét bebizonyítottuk, hogy együtt, összefogva csodákra
vagyunk képesek!” – Zsákai Kölcsey Ferenc Általános Iskola

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI
Magyarhomorogi Szabó Pál Általános Iskola Körösszegapáti Tagiskolájában kiemelten figyelnek a
környezetvédelemre való nevelésre. Fontos kérdés, hogy intézményi szinten milyen módon formálhatják
tanulóik e témához kapcsolódó gondolatait. A szelektív hulladékgyűjtés az egyik olyan formája a tudatosságnak,
amelyet az iskolában is megvalósíthatnak. Az újrahasznosítás jegyében szerveztek papírgyűjtést a
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kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Jó volt látniuk, hogy a gyerekek lelkesen gyűjtögették a hulladékot, diákjaik
lelkesedésük a szülőkre is átragadt. A gyerekek, szülők és pedagógusok együttműködésének, munkájának
köszönhetően a program végén közel 4 tonna hulladékot szállítottak el az iskolából!

PAPÍRGYŰJTÉS
HOSSZÚPÁLYIBAN
Október 4-én, délután papírgyűjtést
szerveztek a Hosszúpályi Irinyi József
Általános Iskolában, amely nagyon sok
kis és nagy diákot megmozgatott.
Mindenki szorgalmasan dolgozott,
gyűjtögetett, vagy pakolta az iskola
udvarában már összegyűjtött papírt. A
gyerekek a szülőkkel együtt rengeteg
papírhulladékot szedtek össze a
településen, mely talán annak is
köszönhető volt, hogy az elmúlt
tanévben a járványhelyzet miatt az
ilyen összefogás elmaradt. A program
Faragó Anna DÖK vezető, valamint az
osztályfőnökök irányításával valósult
meg.
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SZABÓ LÁSZLÓ EMLÉKFUTÁS

2013. szeptember 3-a reggel úgy kezdődött, mint minden más tanítási nap egy általános iskolában: a tanárok
jókedvűen megérkeztek a Diószegi Lajos Általános Iskolába, és tervezték az aznapi teendőiket. Szabó László
pedagógus is vidáman beszélgetett, mindenkihez volt egy – egy kedves szava. Óra közben hirtelen rosszul lett.
A rövid időn belül megérkező mentőhelikopter orvosa sem tudott segíteni rajta. Mindenki döbbenten állt, és
nem akarta elhinni, ami történt.
2014 szeptemberében, Bergmann László igazgató úr, néhai kollégája emlékére egy
hagyományt teremtő emlékfutást honosított meg a hajdúszováti iskolában.
Emlékfát ültettek és emlékfutással emlékeztek meg Szabó Lászlóról. Minden év
szeptember 3-án, 9 órakor összegyűlik az iskola apraja - nagyja a korábban
elültetett fánál. Elmondják a szomorú történetet, azoknak a diákoknak,
pedagógusoknak, akik már sajnos nem ismerhették személyesen a tanár urat.
Meghallgatják a kedvenc zeneszámát is. A megemlékezés után, a testnevelő tanárok
és az osztályfőnökök vezetésével a tornapályára vonulnak, hogy részt vegyenek az
emlékfutáson. László nagy sportember volt, fontosnak tartotta az aktivitást, illetve
szívén viselte a gyermekek testi – lelki fejlődését. Mindent megtett a testnevelés
órákon, hogy a gyermekek megfelelően és eleget mozogjanak.
Az emlékfutáson a gyerekek évfolyamonként, azon belül fiú és lány csoportokban
futnak. A táv korcsoportonként változó. Az első három helyezett oklevelet kapott,
díjazásban részesült, mely az alsó – felső tagozat összehívásakor került átadásra.
Idén először csatlakoztak ehhez a rendezvényhez a hajdúszováti óvoda
nagycsoportos gyerekei is.
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ŐSZI TANÁRI HANGVERSENY
Véget ért a hosszú böjt, végre igazi
közönség előtt léphettek pódiumra a
derecskei
zenetanárok.
A
hagyományos
őszi
tanári
hangversenynek a kiváló akusztikájú,
jól bevált, helyi katolikus templom
adott otthont. A műsorösszeállítás
nagyon változatos, szórakoztató
programot kínált a szépszámú
közönségnek, nem maradt el a
vastaps sem.
Hallható volt kórusmű, klarinét-fagott
duó, orgonaszóló, klarinét-csellózongora
trió,
vonóstrió
zongorakísérettel,
furulyaszóló
zongorakísérettel, zongora négykezes
darab és fúvósnégyes.
Felléptek: Czinege Edit, Csávásné Kubassy Klára, Domokosné Mezei Katalin, Fazakas Árpád, Kövér Péter, Krucsó
Zoltán, Mészáros Edit, Péntekné Bíró Edit, Rabb Luca, Szabóné Jankovics Barbara, Szamosközi Gergő, Vadnai
Eszter.

VALAMI ELKEZDŐDÖTT!
2021 áprilisában a Barsi Dénes Általános Iskola szülői összefogásának eredményeképpen indultak el heti két
alkalommal a fociedzések, melyek nyár elejére már pompon tánctanulással is kiegészültek.
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Október 2-án délelőtt „Játsszunk együtt!” címmel
játékos délelőttöt szervezett a komádi iskola szülői
munkaközösségének vezetősége. Ezen a szép őszi
napon korosztályonként amatőr baráti labdarúgó
mérkőzéseket tartottak, melyen a Békéscsabai
Labdarúgó Akadémia, a berettyóújfalui Mezei-Vill
U9 korcsoport játékosai és a debreceni DVSC U9
játékosai, edzői és szekcióvezetői is részt vettek. Az
intézmény csapatai, a meghívott vendégjátékosok,
valamint Komádi érdeklődő fiataljainak részvételével
valósultak meg a baráti mérkőzések. A vidám délelőtt
a helyi néptáncos tanulók bemutatkozó műsorával
indult, majd alsós diákok pompon tánca következett.
A mérkőzések mellett a nap eseményét

csillámtetoválás, arcfestés, kézműveskedés és
szerencsekerék forgatás egészítette ki. A szülők finom
ebédet készítettek bográcsban, mellyel minden
jelenlévőt megkínáltak. Nagy örömükre szolgált,
hogy
a
rendezvényen
Majosi
Pálma
a
Berettyóújfalui Tankerületi Központ igazgatója is
részt vett.
Egy sikeres, családbarát, vidám és izgalmas délelőtt
volt. A cél a jövőre nézve egy új hagyomány
megteremtése, mely alkalmas lehet arra, hogy új
barátságok, kapcsolatok alakuljanak ki, a meglévő
emberi kapcsolatok elmélyüljenek, és a szabadidő
hasznos eltöltésének színtere legyen.
Köszönik a szülők lelkes, aktív munkáját!

ERASMUS ZÁRÓ RENDEZVÉNY
Szeptember 30-án zárult a Hőgyes Endre
Gimnáziumban a két évesre húzódó Erasmus
pályázat, aminek része egy disszemináció. Ennek
eleget téve került sor a záró rendezvényre
szeptember 27-én. A meghívottak közt a
résztvevő diákok mellett érdeklődő barátok,
osztálytársak, pedagógusok, alsóbb évesek
hallgatták az élménybeszámolókat.
A diákok beszámoltak róla, hogyan készültek
egy-egy feladatra, milyen tapasztalattal
gazdagodva vettek részt a kirándulásokon,
üzemlátogatáson. Mindenki elmondta, hogy
milyen területen sikerült fejlődnie a nemzetközi
pályázatnak köszönhetően.
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Angol nyelvi készségük fejlődött, mivel ez volt a
közös munkanyelv. Angolul készítették, és
fogadták a feladatlapokat, videókat, és tartottak
virtuális
találkozókat,
városlátogatásokat.
Informatikai kihívásoknak is próbáltak megfelelni,
videót vágtak, feliratot szerkesztettek, honlapot
készítettek. Mindenekelőtt a közös munka során
együttműködve, közös felelősséget vállalva
dolgoztak. Sok ismeretet szereztek a tanulók a
szlovén és lengyel partnerek történelmi,
kulturális, természeti értékeiről.
A résztvevő tanárok a virtuálisan megvalósított
„jó gyakorlatok cseréjéről” számoltak be. Bár
mindenki szomorúan élte meg, hogy a
járványhelyzet miatt nem utazhattak és
fogadhatták a partnereket, ez a két év sok
pozitív élménnyel kárpótolta őket. A diákok örömmel gondolnak vissza, hogy részesei voltak ennek a
programnak, és biztatják a fiatalabb évfolyamot, hogy éljenek hasonló alkalmakkal a későbbiekben.
A program élményeiről a diákok a 8. osztályosoknak tartott nyílt napon is beszélhettek, és egy „Erasmus”standot állítottak fel, ahol szórólap és az eseményeken született fotókból készült összeállítás várta az
érdeklődőket.

81 KÖVYS DIÁK A HUNGARIKUM
HELYI ÉRTÉKTÁR KIÁLLÍTÁSÁN
Szeptember 28. és 30. között a Kövy Sándor Általános Iskola és AMI 6. évfolyamos tanulói Hon-és népismeret
óra keretein belül ellátogattak az Ady Endre Művelődési Központ újonnan nyílt Hungarikum helyi értéktár
kiállítótermébe.
Már a lépcsőn vezető úton felsejtett a diákok előtt a változás, hiszen az ajtó mellett világító betűk hirdették,
hogy a szeretett „felnőtt könyvtár” egy új projektnek adta át otthonát.
A terembe lépve pedig kafkai átváltozás tárult az osztály és a látogatók elé. A hely, ahol tengernyi szakdolgozat,
beadandó, házi feladat, kiselőadás készült most csak nyomokban őrzi a könyvtár meghitt zegzugos mivoltát.
Ilyen a néha meg-megreccsenő parketta, amely új szőnyegburkolatot kapott. A könyvespolcok sokaságát székek
vették át. A tér egységét a falból alálógó vetítővászon töri meg. A falakat pedagógusaik, Czibere Anna Mária,
Gémné Kovács Anita, valamint iskola volt tanulóinak képei díszítették, az állatvilág és természet harmóniája
jelent meg az alkotásokon. A nyugalom és a büszkeség helyszíne tudományos és érdekes kincsekkel ötvözve. A
Hortobágy fényszennyezéstől mentes csillagos égboltját is megpillanthatja az ide látogató, de hallhat
citeraszót, foghat butykost és visszaugorhat az időben Lantos Bandi bácsi suszterműhelyébe Juhász Száva
rajzán keresztül. A falakról lelógó képek szövegét Végh Darinka fordításában angolul is lehetőségük nyílt
elolvasni. A hungarikumok közt találkozhattak többek között a mézzel, kamillával, a szürkemarhával is.
Látogatásuk során a nádudvari tanulók kitöltötték a Hungarikum totót, mellyel sorsoláson vettek részt,
végignézték Nádudvar imázs filmjét és sok új élménnyel, tapasztalattal, tudással, illetve ami a legfontosabb,
mosollyal az arcukon távoztak, becsukva maguk mögött a hungarikumok ajtaját, s kinyitva szívüket a
hagyományőrzés felé.
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RENDHAGYÓ IRODALOM ÓRÁK
VÁRVA VÁRT TALÁLKOZÁS

Szeptember hónapban a Hajdúszoboszlói Bárdos Lajos
Általános Iskola 4. a osztályának tanulói végre találkozhattak
Bosnyák Viktória gyermek- és ifjúsági íróval és Dudás Győző
illusztrátorral a Művelődési Központ színháztermében.
A tanulók a tavalyi tanévben az írónő két mesekönyvét is
elolvasták, feldolgozták közösen osztálykeretben. Első félévben
a „Sirály a király” könyvvel, a második félévben a „Kivirágzott a
fánkfánk” című mesekönyvekkel ismerkedtek meg.
Vidám hangulatú, kreatív író – illusztrátor - olvasó előadásnak
lehettek aktív és boldog résztvevői. Az írónő mesélt, verset
mondott a gyerekeknek, melyekből a humort sem felejtette
otthon. A gyerekek ügyesen segítettek a rímfaragásban, az
érdekfeszítő találós kérdések megfejtésében.
Bosnyák Viktória a kortárs magyar gyerekirodalom kiemelkedő
alakja, angol és német nyelvű ifjúsági regények fordítója, aki
műveivel közel 20 éve, a Tündérboszorkány 2003-as
megjelenése óta okoz örömet a gyerekeknek, dolgoztatja fantáziájukat és könyveivel a magyar gyerekek
olvasáskultúrájának fejlesztését szolgálja, ami érezhetően neki és a gyerekeknek is nagy örömére szolgál.
Dudás Győző illusztrátor, képregény készítő, az írónő szereplőinek megelevenítője, társa az alkotási
folyamatban, akinek 2008-tól a gyerekeket olvasásra szoktató könyvek illusztrálása a fő tevékenysége.
A programot szervezte: Dankóné Ládi Tímea
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„Shakespeare-től Dicaprio-ig”
Barsi Dénes Általános Iskola volt tanítványa
Gargya Balázs, aki jelenleg a Szegedi Nemzeti
Színház és a Szegedi Pince Színház színésze,
rendhagyó irodalom órát tartott a 7-8. osztályos
gyermekeknek. Az interaktív órán „Shakespearetől Dicaprio-ig” címmel élményt nyújtó előadást
mutatott be Shakespeare életéről, műveiről, azok
kapcsolatát
a
színművészettel,
modern
irodalommal, filmművészettel, filmiparral, melyet
a tanulók nagy érdeklődéssel hallgattak és
aktívan bekapcsolódtak a témába.

AZ OLVASÁS ELHIVATOTT KISKÖVETE
Szeptember 30-án az Ady Endre
Művelődési Központ és Városi Könyvtár
szervezésében egy rendhagyó irodalom
órán vett részt a Kövy Sándor Általános
Iskola és AMI, egy harmadikos és két
negyedik évfolyamos csoporttal.
Az előadást Kovács Attila, művésznevén
„Holden Rose” író, az „olvasás elhivatott
kiskövete” tartotta számukra. Az író
lenyűgöző
kisugárzásával,
fergeteges
humorával nagyon vidám és hasznos
délelőttöt
adott
a
közönségének.
Megismerhették
írói
munkásságát,
bepillanthattak legújabb, gyerekeknek szóló
regényébe. Megmozgatta fantáziájukat,
ezáltal bekapcsolódtak a regényben történő
nyomozásba. Meghallgattak egy rövidke
részletet a műből, az író előadásában.
Végül, egy közös játék során, a legapróbb
részletekre
is
emlékező
tanulók
könyvjutalomban részesültek, amit az író
személyre szólóan dedikált.
Nagyon jól érezték magunkat, felemelő
élmény volt számukra. Az előadás végére
minden gyermekhez eljutott az író
személyes mottója:
„AZT OLVASOK, AMIT AKAROK!”
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ŐSZI DEKORÁCIÓ
AZ IRINYIBEN
Az ősz szépségét, csodálatos színeit
elevenítették meg a Létavértesi Irinyi
János Általános Iskola valamennyi
iskolaépületében.
Tanulóik
nagy
szorgalommal hordták a szebbnél-szebb
krizantémokat,
dísztököket,
őszi
terméseket, melyeket együtt elhelyezve
készítették el a létavértesi intézmény
őszi szigetét.
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ÉVINDÍTÁS

A DERECSKEI I. RÁKÓCZI GYÖRGY
GIMNÁZIUM, TECHNIKUM ÉS KOLLÉGIUM
ÁTADÁSI ÜNNEPSÉGE
A Derecskei I. Rákóczi György Gimnázium, Technikum és
Kollégium tanévnyitójára 2021. szeptember 1-jén került sor reggel
8.00 órától a középiskola udvarán.
A hűvös, esős reggelt követően az intézmény ismét megtelt vidám,
lelkes, kipihent diákokkal és a jövőbe pozitívan tekintő
pedagógusokkal. Három új kilencedik osztályt köszönthettek az idei
tanévben. A 9. A osztályfőnöke Tóthné Suhanesz Judit, a 9. B
osztályfőnöke Sereg János, a 9. C technikumi osztály osztályfőnöke
Batta Krisztina lett.
A 9. A osztály egyik fele négy évfolyamos emelt angol nyelvi
óraszámú, általános tantervű gimnáziumi képzésen, az osztály
másik fele négy évfolyamos honvédelmi orientációjú gimnáziumi
képzésen vesz részt. A 9. B négy évfolyamos rendvédelmi
orientációjú gimnáziumi osztály. A 9. C öt évfolyamos rendészeti
pályára előkészítő technikusi képzés. Összesen 111 kilencedikes
diák kezdi meg tanulmányait a Rákócziban.
A sátoraljaújhelyi Börtönmúzeum segítségével egy mintazárka
került kialakításra az intézmény második emeletén a 25-ös
teremben. A mintazárka, ahogy a neve is mutatja pontos mása
egy igazinak. A 24-es teremben egy úgynevezett közszolgálati
kabinetet rendeztek be. Mindkét terem a szakképzést fogja
támogatni. A tanulók szakórákon a rendészeti szakemberek
támogatásával, hatékonyan készülhetnek a szakmai vizsgákra és az
érettségire is. A mintazárka átadó ünnepségen jelen volt Derecske
város polgármestere Bordán Szabolcs és Nagy László a
Berettyóújfalui Tankerület szakmai vezetője is.
Az utóbbi két tanévre sajnos rányomta a bélyegét a pandémia,
remélik az idei tanévet már a megszokott iskolai környezetben
tölthetik el. Bizakodnak, hogy ismét meg tudják tartani
hagyományos programjaikat, többek között a Rákóczi napokat, a
szalagtűzőt, a verébavatót és az osztálykirándulásokat is.
A kilencedikes diákoknak iskolai tanulmányaikhoz sok sikert és
kitartást kívánunk!
Gratulálunk a mintazárka és a közszolgálati kabinet szoba
kialakításához!
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ÜNNEPÉLYES TANÉVNYITÓ
A DERECSKEI BOCSKAIBAN
A Derecskei Bocskai István Általános Iskola
ünnepélyes tanévnyitója szeptember 1-jén került
megrendezésre.
Kovácsné Katona Irma intézményvezető-helyettes
köszöntötte az iskola tanulóit, a szülőket, a
pedagógusokat és a meghívott vendégeket: Bordán
Szabolcsot, Derecske Város polgármesterét és Nagy
Évát,
a
Mese-Vár
Óvoda
és
Bölcsőde
intézményvezetőjét. A Himnusz közös éneklését
követően Katonáné Ferencz Éva igazgatónő tartotta
meg ünnepi beszédét, melyet Széchenyi István
gondolatával vezetett be: „Azokért élünk, akiket
szeretünk, azokért, akik igaznak tartanak. A jövőnek
élünk, a szépért, s jóért, amit tehetünk.” Szőke Károly
úr felajánlását, Bordán Szabolcs Derecske Város
polgármestere adta át az intézmény három
tehetséges tanulójának. A díjazott tanulók: Wolf

Tímea ( 6. a ), Ugrai Milán László ( 7. c ), Ács Attila (
8. b ) A 100 000Ft – 100 000 Ft-os díjat a tanulók a
tanulmányaik és az otthoni tanulás feltételeinek
biztosítására kapták.
Az első osztályos tanulók „Matos Maja: Elsős leszek”
című versével köszöntötték az iskolásokat és a
tanévet. A versmondó gyerekeket Létai Viktória és
Nagy Anita Erzsébet óvónők készítették fel. A
nyolcadik
évfolyam
tanulói
Bocskai-jelvény
kitűzésével fogadták az elsőosztályosokat. A
gyerekek a tantermeikben vették át Bordán Szabolcs
polgármester úr és Ács-Dósa Mónika alpolgármester
felajánlását. Az ajándék egy-egy tolltartó volt.
Az ünnepélyes tanévnyitót követően az iskola
épületébe lépve hangulatos dekoráció fogadta a
tanulókat és a pedagógusokat. A díszítést Kindris
Marianna és Kunné Gál Edit tanító nénik készítették.

AZ ELSŐSÖK KÖSZÖNTÉSE
A Barsi Dénes Általános Iskola a 2021/2022-es tanévet rendhagyó módon nyitotta meg. 2021. szeptember 1jén nyolc órai kezdettel történt meg az intézmény tanulóinak köszöntése. A csapadékos, változékony és hűvös
időjárásra való tekintettel családias környezetben, osztályonként külön-külön tartották meg az eseményt. Az 1.
osztályosok fogadása a „Táncos iskola” alujában volt megrendezve, ahol az intézmény vezetői köszöntötték a
legfiatalabb diákokat és szüleiket, majd a másodikosok műsorával ajándékozták meg a gyerekeket.
Kitartást, szorgalmat és sok szép eredményt kívánunk a Barsi Dénes Általános Iskola elsőseinek!
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AZ ELSŐSÖK ELŐSZŐR LÉPTÉK
ÁT AZ ISKOLA KAPUJÁT
Nagy lelkesedéssel és izgalmas várakozással
gyülekeztek a leendő elsős tanulók és szüleik
az Ebesi Arany János Magyar-Angol Két
Tanítási Nyelvű Általános Iskola ebédlőjében.
Sokan először lépték át az iskola kapuját és
tették meg az első lépéseket szüleik féltő
irányításával az intézmény falai között. A
leendő 1. osztályban tanítók és a művészeti
tagozat tanárai nagy szeretettel és érdeklődő
kíváncsisággal fordultak a gyermekek felé.
A tábor programjában számtalan iskolai
tevékenységet mutattak meg, sok iskola
helyiséget fedezhettek fel a leendő iskolások.
Váltogatták egymást a magyar, matematika, angol, testnevelés foglalkozások. Ízelítőt kaphattak a művészeti
oktatásból, láthattak hangszereket, énekeltek, rajz foglalkozáson emléktárgyat készítettek, dráma és néptánc
foglalkozáson jó hangulatban játszhattak.
A Veréb táborban segítő pedagógusok: Galgóczi Éva, Varga Fruzsina, Parlaginé Tolnai Hajnalka, Kulcsárné
Toroczkai Dóra, Tamássy Zoltán, Kis Mónika Beáta, Batta Katalin, Bérczes Mihály, Komócsinné Sós Judit,
Bálintné Bagdi Ibolya, Makainé Rácz Borbála, Szabó Zsolt tanítók és Karacs Judit, Dománné Kis Gyöngyi
pedagógiai asszisztensek.
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TANÉVKEZDÉS A FURTAI
ISKOLÁBAN
A rövidnek tűnő, viszont tartalmas nyári szünet után szeptember 1-jén a tanévnyitó ünnepségen hivatalosan is
megnyitották a Furtai Bessenyei György Általános Iskolában 2021/2022-es tanévet. Nyár elején 10
nyolcadikos tanulótól vettek búcsút a ballagás alkalmával, és bíznak benne, hogy új iskolájukban legalább olyan
jól helytállnak, mint náluk, és sikeresen beilleszkednek kilencedikesekként.

Helyüket tizenöt elsős kisdiák töltötte be, akik már tavasz végén találkoztak leendő tanító nénijükkel, Szabó
Attiláné Erzsike nénivel, és augusztus 25-én és 26-án a Fecskenapok alkalmával belekóstolhattak az iskolai
életbe is. Arra törekednek, hogy minden kisiskolás szeretettel járjon az intézménybe.
Derbákné Horváth Ildikó óvónő volt nagycsoportos növendékei, a jelenlegi 1. osztály tanulói:
Fehér Roland, Gyólai Fruzsina Nóra, Hajzer József Zsombor, Harsányi Sára, Ivanics Lara, Ivanics Zoé, Kiss Péter,
Lakatos Maja, Orbán Dávid Milán, Prekup Mercédesz Veronika, Rácz Maja Olívia, Reszelő Hédi Enikő, Sólyom
Kevin Géza, Somogyi Krisztián, Zuzmann Bence.

DIÁKCSEMETÉK NAPJA
A Kálvin Téri Általános Iskola nevelőtestülete minden tanévben igyekszik a hétköznapokat olyan programokkal
színesíteni, amelyeknek köszönhetően a diákok az oktatás központi szerepe mellett varázslatos programok
helyszíneként is tekintenek iskolára.
A Fiókaavató ünnepséggel egybekötve Mese-akadályversenyt is rendeztek, a Magyar Népmese Napjának
jegyében. A programon valamennyi alsós osztály részt vett.
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A legfiatalabb diákokat a második évfolyamosok kedves és kreatív műsorral örvendeztették meg, majd
megkezdődtek a játékos foglalkozások. Az osztályok - kiváltképp a kis fiókák, az első évfolyam tanulói, érdeklődve hallgatták a nekik szóló verseket, dalokat a másodikosok előadásában, melyre vidáman készültek az
évfolyam tanulói.
A próbák hosszú sorának teljesítése után az elsősök boldogan tettek fogadalmat az intézmény mellett, és
jutalmul magukra ölthették a Kálvinos pólót, így már hivatalosan is a Kálvin Téri Általános Iskola oszlopos
tagjaivá váltak.

SZEPTEMBERI
BOLDOGSÁGÓRÁK

A Hajdúszoboszlói Bárdos Lajos Általános Iskola
már korábban elnyerte a „Boldog Örökös Iskola”
címet.
A 4.b osztályban már negyedik éve tartanak
Boldogságórákat, melyeknek keretében minden
szeptemberben a Hála témakörrel foglalkoznak.
Fontos dolognak tartják, hogy a gyerekek pozitívan
gondolkodjanak és meglássák maguk körül a jót,
értékeljék amijük van, és ne csak akkor legyenek
fontosak a dolgok, amikor már elveszítették.
Ebben a hónapban hála hálót és egy kis videót is
készítettek a gyerekekkel a témában. Örültek,
hogy iskolában a Boldogságórák segítségével
nagyobb hangsúlyt tudnak fektetni az érzelmi
intelligenciának a fejlesztésére.
Felkészítő tanár: Ungainé Vértesi Tímea.
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NEGYED MILLIÓ
FORINTNYI
ÉRTÉKŰ
TÁMOGATÁS
A Komádi Barsi Dénes Általános Iskola részt vett a
„Higiéniából jeles iskolamosdó” programban, amiben
240.000 Ft értékű Domestos higiéniai csomagot nyert. Az
intézménybe szeptember 7-én ki is szállították a
tisztítószer csomagot. Nagy öröm volt az iskola
pedagógusainak, hogy a támogatottak között lehettek és
részesülhettek ebben a csaknem negyed millió forintnyi
értékű támogatásban. Országosan mindössze 100 oktatási
intézmény tett szert erre a kiváltságra.
Gratulálunk a Komádi iskolának a nyereményéhez!
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BÜSZKESÉGEINK

HUNYADI MÁTYÁS TAGISKOLA
VERSENYEREDMÉNYEI
Európai Mobilitási Hét városi vetélkedő
Szeptember 17.-én megrendezésre kerülő Európai Mobilitási Hét városi vetélkedő alkalmából a
Berettyóújfalui II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Hunyadi Mátyás Tagiskolájának 5 fős csapata első helyezést
ért el.

Helytörténeti vetélkedő

A Sinka István Városi Könyvtár és a Bihari Múzeum által szervezett
helytörtneti vetélkedőn vett részt a Berettyóújfalui II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola Hunyadi Mátyás Tagiskolájának három tanulója,
ahol kiemelkedően teljesítettek. A vetélkedő témája Kádár vitéz és
kora volt. A felkészüléshez a „Vitéz Kádár István éneke” című
balladát, valamint a Csarkó Imre által írt és szerkesztett Vitéz Kádár
István és kora tanulmányt kellett feldolgozniuk.
Szeptember 23-án délelőtt a helyi általános iskolák három fős
csapatait várták egy mozgásos, jó hangulatú könyvtári-múzeumi
játékra. A megjelent kilenc csapat a gyermekkönyvtáros által
összeállított, Vitéz Kádár Istvánhoz és legendájához kapcsolódó játékos feladatokat oldott meg. A játék után
a gyerekek emléklapot és csokoládét, a felkészítő pedagógusok könyvet kaptak.

Mezei futóbajnokság
Szeptember 23 - án megrendezték a Diákolimpiai Mezei Futóbajnokság
Városi - Körzeti bajnokságot Berettyóújfaluban a Berettyó-gáton. A környező
település általános és középiskolái vettek részt a megmérettetésen:
Berekböszörmény, Komádi, Berettyóújfalu, Biharkeresztes, Csökmő, Furta,
Szentpéterszeg, Magyarhomorog, Körösszegapáti, Zsáka. A díjakat Muraközi
István, Berettyóújfalu város polgármestere, és Dr. Vitányi István
országgyűlési képviselő adta át. Korcsoportonként az első három helyezett
éremmel, 4-6. helyezetteket oklevéllel jutalmazták. A Hunyadi Mátyás
Tagiskola tanulói 30 fővel, hat csoporttal vettek részt az eseményen.
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II. korcsoport fiú:
1.helyezés:
1.helyezés:
II. korcsoport lány:
4.helyezés:
III. korcsoport fiú:
2.helyezés:
1.helyezés:
III. korcsoport lány:
2.helyezés:
1.helyezés:
IV. korcsoport lány:
4.helyezés:
5.helyezés:
6.helyezés:

Bagdi Zoltán Kadosa
Kópis Tamás
Mihálka Lili Kata

Csapatban I. helyezés
Csapatban: III helyezés.

Molnár Balázs
Szabó Sándor

Csapatban: I helyezés.

Harangi Kitti
Balogh Jázmin

Csapatban: II. helyezés.

Csávás Réka Renáta
Szűcs Anna
Szabó Antónia

Csapatban: II. helyezés

Kiemelt sportnap és sportfesztivál
Szeptember 24-én berettyószentmártoni iskolát érte az a
megtiszteltetés, hogy a 2021/2022-es tanévben adjon helyet a D60
elnevezésű projektnek, népszerűsítse a nem eredményközpontú,
hanem az élményszerzésen alapuló mozgást négy helyszínen négy
játékos jellegű feladattal. A gyerekek pólókat, egészséges ételeket, az
intézmény sporteszközöket kapott. A többi osztály papírgyűjtésen
illetve foci és kézilabda bajnokságon vett részt.
Gratulálunk a szép eredményekhez a berettyószentmártoni iskolának!

MESEMONDÓ VERSENY
KOMÁDIBAN
A Komádi Közösségi Ház és Városi Könyvtár a „Népmese Napja” alkalmából az idei évben is mesemondó
versenyt rendezett szeptember 30-án, alsó és felső tagozatos diákok számára. A versenyre jelentkezőknek egy
maximum 5 perces magyar népmesét kellett előadniuk.
A Barsi Dénes Általános Iskola alsó és felső tagozatos tanulói közül:

1-2. osztályos korcsoportban:
Krucsó-Danek Zamira

1.a osztály

3. helyezett

26
3-4. osztályos korcsoportban:
Nagy Gerda
K. Nagy Balázs Zakariás
5-6. osztályos korcsoportban:
Todorasku Kira Dzsenifer

3.a osztály
3.a osztály

1. helyezett
2. helyezett

5.a osztály

2. helyezett

Felkészítő pedagógusok Lukácsné Fekete Katalin és Feketéné Mike Barbara voltak. A helyezést el nem ért
tanulók is emléklapban részesültek.
Gratulálunk a helyezést elért tanulóknak, és azoknak akik részt vett a versenyen!

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

Dorogi Patrícia

2.b osztály

1.hely

Albucz Ákos

2.a osztály

1.hely

Felkészítő pedagógus: Brandtnerné Varró
Andrea
Felkészítő pedagógus: Nagyné Tóth Julianna
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Mező
Emese

3.b
osztály

2.hely

Felkészítő pedagógus: Tóth
Erzsébet

Demény
Zsófia

3.a
osztály

különdíj

Felkészítő pedagógus: Borsos
Borbála

Frank
Naomi

4.a
osztály

különdíj

Felkészítő pedagógus: Magyar
Emese

DERECSKEI ÁFÉSZ VÁROSI LÖVÉSZKUPA
Sok szeretettel gratulálunk Veres Milánnak, a Berettyóújfalui József Attila
Általános Iskola és AMI tanulójának, a Derecskei ÁFÉSZ Városi Lövészkupa
Versenyén légpuskás lövészeten elért 2. helyezéséért!

Megyei Mezei Futóverseny Diákolimpia
A Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola és AMI alsó tagozta dobogón
végzett a Megyei Mezei Futóverseny Diákolimpián:

I. korcsoport FIÚ CSAPAT
II. helyezett
Balogh Donát 2.a, Gut Vilmos 2.a, Sifter Benett 2.a, Józsa Ákos 2.b, Bíró
Marcell 3.a
I. korcsoport LEÁNY CSAPAT
III. hely
Kari Lilla 2.a , Gombos Lia 2.a, Csatári Aliz 2.a, Lévai Boglárka 2.a,
Hermann Hédi 2.a
EGYÉNIBEN
Balogh Donát
2.a osztály
4.helyezett
Józsa Ákos
2.b osztály
6.helyezett
Gut Vilmos
2.a osztály
7.helyezett
Daróczi Máté 2.b, Derzsi Panni 3.a, Józsa Kristóf 4.a, Daróczi Zoltán 6.a
és Szilágyi Márton 8.b is nagyon szépen helyt álltak!
Gratulálunk a József Attila Általános Iskolának a kiemelkedő eredményekhez!

ÚJRA EGYÜTT!
Szeptember 30-án kispályás körzeti labdarúgó versenyt rendezett a Zsákai Kölcsey Ferenc Általános Iskola,
ahol Csökmő, Zsáka és Körösszakál iskoláinak tanulói mérhették össze tudásukat. Az időjárás sajnos elborult,
de annál jobb hangulatban zajlottak le a mérkőzések. A következő eredményeket érték el tanulóik:
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I. korcsoport:

II. korcsoport:

Zsákai Kölcsey Ferenc Általános Iskola

IV. korcsoport- lányok:

I. helyezés
A csapat tagjai: Apai Szabolcs 2.
o., Kóta Dávid 2.o., Sanyó Attila
2. o., Rácz Tamás 2. o., Lakatos
Marcell 1. o.
II. helyezés
A csapat tagjai: Szabó János
Olivér 4.o., Bene Lajos Lóránd
4.o., Berczi Csanád 4.o, Daróczi
Milán 4.o., Huppauer-Pelbárt
Ákos 4.o., Lovász János Dominik
4.o., Komóczi Bence 4.o.
III. helyezés
A csapat tagjai: Rácz Imre 3.o.,
Oláh Máté 3.o., Szabó Péter
Kevin 3.o., Lovász Zsáklin Méri
4.o., Görcsi Dorina 4.o., Darázs
Eszter 4.o.
I. helyezés
A csapat tagjai: Finta Réka 7. o.,
Molnár Gabriella 7.o., Rozmán
Janka 7.o., Lovász Emma 8.o.,
Fehérváry Angéla 8.o., Kovács
Aliz 8.o.,

Felkészítő nevelők: Duró István, Papp József
Gratulálunk a zsákai iskolának az esemény megrendezéséhez és valamennyi indult csapatoknak az elért
helyezésekhez!
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KÖVY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS
AMI VERSENYEREDMÉNYEI
Sakkverseny Nyíregyházán
A nádudvari intézmény 5. c osztályos tanulója,
Garai Nóra, ezüstérmes lett U10-es korcsportban a
Nyíregyházán
megrendezett
tehetségkutató
sakkversenyen szeptember 25-én. Három debreceni
diákkal egy csapatot alkotva csapatversenyben a
dobogó legfelső fokára állhattak.
Felkészítő tanára Deákné Baranyai Anikó volt.

Városi mesemondó verseny
A Magyar Népmese Napja alkalmából Nádudvaron a Kincsesházban került megrendezésre a helyi
Népmesemondó verseny.
Számos kis tehetség készült erre az eseményre óvodáskorúaktól felső tagozatos iskolásig. A megnyitó után Sütő
Brigitta, a Népművészet Ifjú Mestere csodálatos, népdalokkal tűzdelt meséje segítette őket „megérkezni a
mesék birodalmába”.
A Kövy Sándor Általános Iskola és AMI tanulói két korcsoportban mérhették össze előadói képességeiket.
Mindannyian teljes átéléssel szerepeltek. Senki sem tért haza üres kézzel. Az élményen túl, minden versenyző
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ajándékot, vagy könyvjutalmat kapott, amit nagy örömmel
vettek át. Az eredményhirdetést követően a helyi
kemencében készült hamuban sült pogácsával, és
kenyérlángossal kínálták a résztvevőket, és kísérőiket.
A rendezvény, a csodálatos őszi napsütés kíséretében
igazán megmelengette a szíveket.

Iskolai futóverseny
Szeptember 27-én rendezték meg a Kövy Sándor
Általános Iskola és AMI-ban a futóversenyt, melyen
hagyományaikhoz híven 3. évfolyamtól minden osztályból 4-6 tanuló vett részt.
Alsó tagozaton egy kört futottak a gyerekek, míg a felsőbb évfolyamok két körön keresztül mérettették meg
magukat. Fontos számukra tanulóik egészsége, ezért próbálják ösztönözni őket a rendszeres testmozgásra,
így minden lehetőséget megragadnak, hogy többféle sportágban megmutathassák tehetségüket. Bár a
járványügyi helyzetnek köszönhetően kialakult állóképességük miatt sokaknak nehezebb volt lefutniuk a távot,
mégis önfeledten, boldogan vettek részt az eseményen.
Kitartóképességüket, eredményességüket oklevéllel és éremmel díjazta az iskola vezetősége.

Gratulálunk a tanulóknak a kiemelkedő szereplésükhöz!

MEZEI FUTÓVERSENY
BERETTYÓÚJFALUBAN

Magyarhomorogi Szabó Pál Általános Iskola tanulói
is részt vettek a Diákolimpia versenyrendszerében
megszervezésre kerülő Mezei Futóversenyen
Berettyóújfaluban a Berettyó-gáton.
Korosztályában Tóth Jázmin 1. helyezést, Török Márk
2. helyezést ért el. Mindketten a magyarhomorogi
iskola nyolcadik osztályos tanulói.
Gratulálunk Jázminnak
eredményhez!

és

Márknak

a

kiváló
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DOBOGÓN KEZDTÉK AZ ÉVET!
2021. augusztus 28-án vett részt az esztári iskola az AMTS Robot Kupán Budapesten. Az expo területén
szervezett autó-motor tuning show már több éve ad otthont a Lego robotok csatájának.
A versenyen két csapattal indult az Irinyi Károly Általános Iskola robotika szakköréből. A játékszabály szerint
egy kör alakú pályáról, a szumó szabályai szerint,
a másik csapat robotját kellett kitolniuk. A
feladat végrehajtása során a robotnak teljesen
önműködőnek kell lennie. A futamok közben, az
egyik csapat hajszállal maradt le a legjobb négy
közé jutásról. Ők a „No name” elnevezésű
csapat, Jónás Milán és Szécsi Levente.
A lányok csapata a döntőben a második helyet
szerezte meg, minimális pontkülönbséggel az
első helyezett, miskolciak mögött. A NOD32
csapat tagjai: Kádár Nóra és Tóth Orsolya Flóra.
Mindkét páros a nyári szünet utolsó napjait
„áldozta” a felkészülésre, de a befektetett munka
megtérült a szép eredmény és a kiállításon
eltöltött élménydús idő kapcsán ahol a múlt,
jelen és jövő autócsodáit is megcsodálhatták.
Szívből gratulálunk!

NÉPMESE NAPJA VETÉLKEDŐ
A Magyar Népmese Napja
alkalmából megrendezett
vetélkedőn a Petritelepi
Általános Iskola nyolcadik
osztályos csapata harmadik
helyezést ért el!

Csapattagok: Máté Eszter,
Kolozsi Lilla, Mogyorósi
Laura,
Boros
Alexa
Felkészítette őket Jeneyné
Bagoly Katalin.

Gratulálunk
eredményhez!

a

szép
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MEZEI FUTÓVERSENY
A KARACS KOLISOKKAL
Tomka János a Karacs Ferenc Kollégium pedagógusa, azt a feladatot kapta, hogy öt egyidős, sportolni
szerető középiskolás fiút gyűjtsön össze, azzal a célzattal, hogy versenykörülmények teljesítsenek ötezer
métert.
A kiválasztott ötfős csapat két éve már ugyanezen a versenyen az intézmény színeiben dobogós helyezést ért
el, csak akkor még másik korcsoporthoz tartoztak. Tomka János kivitte a tanulókat a Sárréti SE futóedzésére.
Becsületesen gyakoroltak, versengtek is egymással, és a végére megértették, mit is jelent majd az öt ezer
méter versenytempóban.
Szeptember 29-én a Debreceni Nagyerdőt a jó idő, kora ősz színkavalkádja és kiváló versenyhangulat uralta.
A püspökladányi csapatnak a legidősebb diákok utolsó futamáig kellett várnia. A rajtot jelző sípszóra indultak
el, hátrahagyva minden félelmüket. A fiúk ügyesen küzdöttek és az élen tudtak maradni. Mindannyian
megfutották a távot, legyőzve a métereket és önmaguk ellenállását, célba értek és dobogóra álltak. Nagyon
örülnek a fiúk az ezüstéremnek. Némiképp megízlelhették azt, hogy siker és szenvedés együtt járnak.
A VI. korcsoport Megyei Mezeifutó Diákolimpia II. helyezettje lett a püspökladányi Karacs Ferenc Kollégium
csapata, így lehetőséget kaptak az áprilisi gödöllői országos döntőn való részvételre.
Egyéni helyezések:

Tomka Mózes

3. helyezés

Jenei Lajos

4. helyezés

Rózsás Dávid

9. helyezés

Csató Dénes

10. helyezés

Lakatos Zsolt

11. helyezés

Gratulálunk a fiúknak!

EBESI ISKOLA EREDMÉNYEI

Frakk 50. születésnapja alkalmából

A HEBE Kft. országos Olvasó és Böngész versenye rajzpályázatot hirdetett Frakk 50. születésnapja
alkalmából, melyen az Ebesi Arany János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolából Szokolai Dóra
3. a osztályos tanuló mérettette meg magát. Felkészítő tanára Kulcsárné Toroczkai Gabriella Dóra volt.
Lelkiismeretes munkájának köszönhetően 116 versenyzőből 3. helyezést ért el!
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MEDVE MATEMATIKAVERSENY EREDMÉNYE
Szeptember 25-én került megrendezésre a Medve Szabadtéri Matekverseny. Országszerte számos helyszínen
közösségi élménnyé varázsolta a matematika és a logika világát a rendhagyó szabadtéri tanulmányi verseny. A
csapatok állomások között vándorolva oldottak meg feladatokat. Az idei versengést még izgalmasabbá tette,
hogy a feladatokat és az állomások helyét okostelefonon kapták meg a versenyzők.
Az ebesi iskola 13 csapattal, 42 tanulóval vett részt a megmérettetésen. A legeredményesebb csapat tagjai:
Földi Dávid, Herman Márton és Tóth Olivér, 8. b osztályos tanulók, akik a saját kategóriájukban 3. helyezést
értek el. A többi csapat a középmezőnyben végzett. Felkészítő tanárok: Balogh Éva, Dr. Lengyelné Bíró Ildikó,
Csiha László.

MEZEI FUTÓ DIÁKOLIMPIA MEGYEI DÖNTŐJE
Az Ebesi Arany János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola három csapattal és hat egyéni
versenyzővel indult a versenyen. Az első és második korcsoportos fiúk első helyezést, a második
korcsoportos leány csapat második helyezést ért el. Mindenki ügyesen kitett magáért!
Az egyéni versenyben a legkiemelkedőbb eredmények:

Antal Zétény
Antal Csenge
Mészáros Márta
Tóth Amina
Egri Kincső

1. a osztály
2. b osztály
4. a osztály
7. b osztály
8. b osztály

I. korcsoport
I. korcsoport
II. korcsoport
III. korcsoport
IV. korcsoport

2. helyezés
2. helyezés
2. helyezés
1. helyezés
3. helyezés
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Antal Zétény (1. a), Deák Zalán (1. b), Fábián Dávid (2. b),
Kerékgyártó Péter (1. a)
Kerékgyártó Bence (5 a), Kiss Zsombor (4. a), Schwarcz Vince (4.
a), Sopronyi Dávid (4. a), Szuvák Bence (4. a)
Egri Csenge (5. b), Kerékgyártó Fanni (6. a), Magyar Maja (6. a),
Tóth Amina (7. b)

I. korcsoport
fiú
II. korcsoport
fiú
III. korcsoport
leány

1. helyezés
1. helyezés
2. helyezés

Így a 2. és a 3. korcsoportos csapatok és a fent
említett egyéni versenyzők kijutottak az
országos versenyre, amely Gödöllőn lesz 2022.
április 6-án.
Felkészítő pedagógus Sós Barnabás. Kísérő
tanárok Fodor Barbara, Batta Katalin.
Gratulálunk minden versenyzőnek!

KÁLVIN TÉRI ÁLTALÁNOS
ISKOLA VERSENYEREDMÉNYEI

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI DIÁKOLIMPIA

Mezei Futóbajnokságon vettek részt a Kálvin Téri Általános Iskola
tanulói, korcsoportonként csapatokban.

II. korcsoport
lány csapat
II. korcsoport fiú
csapat

3.
helyez
és

III. korcsoport
lány csapat
III. Korcsoport
fiú csapat

3.
helyez
és

Gyöngy Virág, Garabuczi
Melissza, Daróczi Lili, Dobos
Réka, Vati Vanda
Tőkés Bálint, Kozák Botond,
Kaszás Zalán, Háló Ákos, Sutus
Péter
Garabuczi Brenda,, Ulveczki Alíz,
Guba Laura, Vati Jázmin, Papp
Eszter
Tomka Ézer, Szabó Péter Milán,
Szabó Tibor, Tomka József,
Szilágyi Csongor
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IV. Korcsoport lány csapat:
IV. Korcsoport fiú csapat:

Kovács Dorina Hanna, Kiss Natália, Czifra Lilla, Szabó
Beatrix Eszter, Labáth Csilla Edit
Tőkés Balázs, Kenyeres Márk, Zsugonits Márk, Hajzer
Tibor

Egyéniben Tomka Ézer aranyérmes lett, a dobogó legfelső fokára állhatott. Ezzel az eredményével továbbjutott
az Országos Döntőbe!

Terepduatlon Országos
Bajnokság
Szeptemberben a Nógrád megyei Ilinyben
rendezte a Magyar Triatlon Szövetség a
Terepduatlon Országos Bajnokságot. 2 km
terepfutás, 8 km hegyi kerékpár (MTB) és 1km
futás volt Ézer korosztályának a távja. Tomka Ézer
a harmadik helyen végzett.

Sebes futóverseny
Az ebesi hagyományos Sebes Futóversenyen vett részt Tomka Ézer a Kálvin Téri Általános Iskola tanulója.
Megnyerte korosztályában az 1800 méteres távfutást. Testvére, Tomka József ebben a számban harmadik
lett. A 4200 méteres versenyen pedig - 40 év alatti kategóriában - Tomka Ézer a 3. helyen végzett.

Körzeti Megyei Futóverseny
I.helyezett
V.helyezett
VI.helyezett
IX.helyezett

2007-2008. Fiú
Tőkés Balázs
Kenyeres Márk
Bachraty Marcell
Zsugonits Márk

2007-2008. Lány
II.helyezett
Kovács Dorina Hanna
VI.helyezett
Kiss Natália
VII.helyezett
Czifra Lilla
VIII.helyezett
Szabó Beatrix Eszter
IX.helyezett
Labáth Csilla Edit

I.helyezett
III.helyezett
IV.helyezett
V.helyezett
VII.helyezett

2009-2010. Fiú
Tomka Ézer
Szilágyi Csongor
Szabó Péter Milán
Tomka József
Szabó Tibor

2009-2010. Lány
III.helyezett
Garabuczi Brenda
IV.helyezett
Ulveczki Alíz
V.helyezett
Guba Laura
VII.helyezett
Vati Jázmin
VIII.helyezett
Gyenge Dorottya

I.helyezett
III.helyezett
V.helyezett
VI.helyezett
VII.helyezett
IX.helyezett

2011-2012. Fiú
Tőkés Bálint
Kozák Botond
Kaszás Zalán
Háló Ákos
Nagy Márk
Sutus Péter

Örvendetes, hogy a nyolc versenyszámban mind
egyéniben, mind csapatban 6-6 első helyezést sikerült
szerezniük a Kálvin Téri Általános Iskola tanulóinak.
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I. helyezett
II.helyezett
III.helyezett
V.helyezett
VI.helyezett
VII.helyezett
VIII.helyezett
IX.helyezett

2011-2012. Lány
Gyöngy Virág
Garabuczi Melissza
Daróczi Lili
Dobos Réka
Vati Vanda
Bartos Nikolett
Károlyi Dóra
Farkas Enikő

I.helyezett
II.helyezett
III.helyezett
V.helyezett
VIII.helyezett

2013-2014. Lány
Guba Leila
Pálfi Dóra
Csáti Bíborka
Zsugonits Dóra
Szabó Lotti

I.helyezett
II.helyezett
III.helyezett
IV.helyezett
VI.helyezett
VIII.helyezett
IX.helyezett
X.helyezett

2013-2014. Fiú
Pusztai Ákos
Kiss Donát
Szilágyi Bence
Kása Krisztián
Kárai Ákos
Fórián Attila
Tóth Márton
Tátorján Bence

Gratulálunk a sok szép eredményhez!
További eredményes tanévet kívánunk!

ÉLMÉNY DEBRECENBEN!
A Medve Szabadtéri Matekverseny szeptember 25-én élménnyé varázsolta a matematika és a logika világát
Debrecenben. A Hőgyes Endre Gimnáziumból kilenc csapat vállalta a megmérettetést. A Kismedve
kategóriában (7-8.osztály) 6 csapat ezüst fokozatot ért el, a Nagymedve kategóriában (9-10.osztály) 3 csapat
bronz fokozatot szerzett.
A Kismedvék közül, 546 csapatból legjobbak Kabály Norbert, Lefter Sebestyén és Zheludkov Maksym voltak a
7.e osztályból 55. helyet érték el és Biró Sándor Gergő, Szentjóbi Gergő és Földesi Balázs 8.e osztályos tanulók
kategóriájukban 56. helyen végeztek.
A Nagymedvék közül Lovas Barnabás, Lefter Miklós és Bertli Réka 9.e osztályos tanulók kategóriájukban 23.
helyezést és Bakó Bianka, Farkas Fanni és Károly Kincső 10.e osztályos tanulók kategóriában 41.helyezést érték
el.
Szívből gratulálunk az eredményekhez!

DROGPREVENCIÓS PÁLYÁZAT
Drogprevenciós pályázatra készültek a Derecskei Bocskai István Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc
Tagiskolájának rajzszakkörös diákjai szeptember végén. Két tanuló, Molnár Zsófia 6. és Fejes János 8.
osztályos plakátja bekerült a kiállított alkotások közé. A versenykiíró a Debreceni Ifjúsági Ház - és A
Kábítószerügyi Egyeztető Fórum volt. A pályázat témája: Legyen más a szenvedélyed! Molnár Zsófia a lovakról,
a lovas sportokról gondolta azt, hogy szenvedéllyel lehet végezni. Jancsi pedig a dohányzás helyett sportolásra,
focizásra ösztönzött rajzos-montázsán.
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TÉMANAPOK ÉS HETEK
KOSSUTH NAPI BESZÁMOLÓ

Kossuth Lajos születésének 219. évfordulójáról emlékeztek meg szeptember 18-án a Sárándi Kossuth Lajos
Általános Iskolában. Ezen a napon avatták fel elsős diákjaikat, megkapták a Kossuth jelvényeiket.
A 7. osztály emlékműsorral készült, a felkészítő tanárok Kovács Andrea Mária és Szabó Nóra voltak.
Megkoszorúzták Kossuth emlékhelyét, ezután diákjaik nagy szorgalommal készültek a vetélkedőre, hiszen
már egy héttel a verseny előtt megkapták az előzetes feladatokat hozzá. Tíz csapatot alakítottak ki, akik
vegyes összetételűek voltak, a vezetők a 8. osztályosok lettek. A hét folyamán a gyerekek készültek,
csapatgyűléseket tartottak. A legkisebbeket is feladattal látták el a vezetők, mindenkinek volt teendője.
A faluban 10 állomást alakítottak ki, ahol az iskola nevelői várták a gyerekeket. A menetlevelet induláskor
minden csapat megkapta, ezen dokumentálták az állomásokon elért eredményt. Kossuthhoz kapcsolódó
feladatokat kellett elvégezniük. A csapatok „neve” egy-egy hozzá kapcsolódó évszám volt, amiről az első
állomáson kellett bebizonyítaniuk, hogy valóban kapcsolódik a névadójukhoz.
Nagyon érdekesnek találták a csapatok a könyvtári feladatot, ahol olyan könyveket kellett keresniük, amiben
olvashattak a témáról. Ezen kívül volt még Kossuth totó, képkereső, képkirakó, igaz-hamis állítás, és több más
olyan feladat, amiből még többet tudhattak meg, ezzel is erősítve névadójuk iránti tiszteletüket.
A játék végén eredményt hirdettek, és a helyezést elért tanulók jutalmakat kaptak. A szép időben kellemes
napot töltöttek el együtt, emlékezve és tisztelegve Kossuth Lajos emléke előtt.
Közkedvelt feladat volt: Húzzátok ki a megadott szavakat a rejtvényből és a fennmaradt 9 betűből álló szót
találjátok meg!
KOSSUTH, VÉDEGYLET, SÁROSPATAK, MESZLÉNYI, TERÉZIA, TORINÓ, WÉBER, BUDA, TOBORZÓ, ORSZÁGOS,
BÉCS, PEST, BANKÓ, PARANCS, NAPLÓ, IPAR, LAJOS, CSAPDA, KAROLINA, NEMES, PESTI HIRLAP
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TeSzedd! AKCIÓ

A Szép Ernő Kollégium immár hetedik alkalommal vett részt
az Innovációs és Technológiai Minisztérium által szervezett
országos TeSzedd!-akcióban, melynek célja lakókörnyezet
szebbé, tisztábbá tétele. Október 19-én délután a kollégium
diákjai és nevelőtestülete az intézmény udvarán és a
környező utcákon gyűjtötték a szétdobált szemetet. Az akció
során jelentős mennyiségű hulladék gyűlt össze. A
TeSzedd!-akcióban való közreműködéssel párhuzamosan a
kollégiumban papírgyűjtés is zajlott, ebben az évben már
másodszor.

ROMÁN NEMZETISÉGI
GYERMEKFESZTIVÁL
A Hajdú-Bihar Megyei Román Területi Nemzetiségi
Önkormányzat
Gyermekfesztiválra
invitálta
a
Magyarhomorogi Szabó Pál Általános Iskola Körösszegapáti
Tagiskoláját.
A
program
Körösszakálban
került
megrendezésre,
ahol
nemzetiségi
óvodák,
iskolák
mutatkoztak be. Az intézmény ez alkalomra mesével és tánccal
készült.
A felkészülésben Sáfrányné Berényi Mária nemzetiségi
nyelvoktató segítette a gyermekeket. Nagyon ügyesek voltak,
büszkék voltak rájuk. A román zene, a tánc, a hagyományok
ápolása egy láthatatlan hidat képez a gyermekek, a felnőttek és
az iskolák között, amely által még közelebb kerülhettek
egymáshoz. A bemutatkozásokat követően különböző programok szórakoztatták a kicsiket és nagyokat
egyaránt. Táncház, hangszerbemutató színesítette a délutánt, majd ezt követően lufibohóc garantálta a
jókedvet.
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AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG NAPJA
A Komádi Helyi Esélyegyenlőségi Fórum szervezésében, október 8-án került megrendezésre az
Esélyegyenlőség Napja a Komádi Sportcsarnokban, melynek mottója volt: „Ismerd meg, éld át milyen másnak
lenni! Fogadd el hátrányos helyzetű társaidat és tanuld meg hogyan segítheted őket!”
A Barsi Dénes Általános Iskola alsó- és felső tagozatos tanulói is részt vettek - tanáraik kíséretében - és
bekapcsolódtak a programokba. Tóth Ferenc Polgármester Úr köszöntője után a Mozgáskorlátozottak HajdúBihar Megyei Egyesületének vezetője is köszöntötte a megjelenteket. Érdekes programok,
közlekedésrendészeti bemutató, „érzékszerv” próba, vérnyomás- és vércukormérés, újraélesztési gyakorlat,
gyógymasszázs, egészséges ételek bemutatója volt a városi csarnokban. A gyerekek kipróbálhatták a szájjal
festést, továbbá kérhettek csillámtetoválást és arcfestést. Az iskola technika tantermeiben pedig érzékenyítő
programokat tartottak: „vak” szoba, a tornateremben pedig Osváth Richárd paralimpikon, kerekesszékes vívó
előadása volt megtekinthető. Az aulában Hortobágyról készült fotókiállítást nézhették meg az érdeklődők.
Mindeközben sportprogramon vettek részt a diákok a Sportcsarnok mögötti műfüves pályán. A Mozgástér
Online Sportszövetség munkájának jóvoltából evezős ergométer, célba rúgás, célba dobás, darts, bemelegítő
aerobik színesítette a programkínálatot. Továbbá részt lehetett venni csörgőlabda, íjászat, kerekesszékes
akadálypálya, szerencsekerék, segítő kutyás bemutatón is. Lui a bűvész illuzionista műsora gondoskodott a jó
hangulatról.

SZAKMAI NAP SZOLNOKON
A Létavértesi Arany János Általános Iskola őszi nevelési értekezletét Szolnokra szervezték a tantestület
számára. A település kertvárosi részén található Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskolába látogattak el. Az intézménybe érkezve az ottani kollégák szíves fogadtatása után bemutatták a
vendégeknek iskolájukat, majd a „Jó gyakorlataik” ismertetésével folytatódott a program.
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Mérés-értékelési rendszerük elemzését követően két óralátogatásra nyílt lehetőség. Egyik csoportnak a tagjai
egy zenés mozgásfejlesztő foglalkozás szemlélői lehettek, ahol néptáncot oktató tanárok segítségével dolgoztak
a kisdiákok. Sok hasznos elemet ellesve, nagy csodálattal nézték a jó mozgású gyerekeket a létavértesi
pedagógusok. A testület másik fele élményalapú
tapasztalatszerzésre kapott lehetőséget, ugyanis úgy
ismerkedtek meg a Lőrincz-féle komplex tantermi játékokkal,
hogy saját maguk voltak az óra alanyai, az eszközök
kipróbálói. (Amit abba sem akartak hagyni.)
A hasznosnak, tanulságosnak értékelt iskolalátogatás után
egy olyan helyszínt kerestek fel, ahová jó szívvel vihetik majd
kirándulni diákokat. A REPTÁR, egy repüléstörténeti kiállítás,
ahol több, mint 60 000 négyzetméternyi területen, a
legkorszerűbb interaktív technikával lehet megismerkedni a
repülés történetével. Az igazi repülők, helikopterek
légvédelmi rakéták megtekintése mellett 4D mozi,
szimulátorok, makettek, kaladtúrák is segítik a lehető
legélményszerűbb ismeretszerzést.
A Létavértesi Arany János Általános Iskola pedagógusai kellemesen elfáradva, sok tapasztalatot és élményt
szerezve térhettek haza az esti órákban.

PREVENCIÓS RENDEZVÉNY A
RÁKÓCZIBAN
Az „Élhetőbb gyermekkor a Derecskei Járásban” EFOP-1.4.2.-06-2016-00027 számú projekt keretében
valósulhatott meg az a két napos prevenciós rendezvény, melynek helyszíne a Derecskei I. Rákóczi György
Gimnázium, Technikum és Kollégium díszudvara volt. 2021. szeptember 24-én és 28-án a járványügyi
szabályok betartása mellett több mint száz fő látogatta meg az eseményt.
A rendezvényen nyolc stand kialakításával valósultak meg különböző témájú prevenciós workshopok, ahol az
adott területek szakemberei több órán keresztül álltak rendelkezésére az érdeklődőknek. A fél-fél órás
előadásokat kötetlen beszélgetések követték, szóróanyagokhoz juthattak hozzá a diákok, informálódhattak,
megismerkedhettek azokkal a módszerekkel, gyakorlatokkal, amelyek segítik az egészségmegőrzést.
 A tanulóknak lehetőségük volt egészséges ételeket kóstolniuk, gyümölcsök, zöldségek és többféle müzli közül
válogathattak. Utóbbit a dietetikus szakember standjánál tehették meg, ahol egészséges étkezéssel és
diétákkal kapcsolatos ismeretekkel gazdagodhattak.
 Függőségekkel kapcsolatos ismeretekkel (drog, alkohol, dohányzás) kapcsolatosan nyújtott tájékoztatást egy
szociális munkatárs.
 Drogprevencióval és kezelési lehetőségekkel kapcsolatban szintén szociális dolgozó nyújtott tájékoztatást.
 A digitális függőségekkel kapcsolatos szaktudását addiktológiai konzultáns adta át, ahol különböző teszteket
tölthettek ki a fiatalok az internet – függőséghez, videójáték – használathoz kapcsolódóan.
 Tanulás módszertani gyakorlatokat, stressz kezelési technikákat tréner, coach szakember osztott meg az
érdeklődőkkel, melynek keretében egyszerűbb gyakorlatokat is bemutatott a tanulóknak, melyekkel
önmaguk is segíthetik a saját tanulmányi előmenetelük javítását.
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 Önismeret-fejlesztés témakörben pszichológus beszélgetett a diákokkal a pozitív visszacsatolás
fontosságáról, kudarctűrésről, a saját teljesítményük javításáról, másoknak való segítésről, mások
elfogadásáról. Lehetőség volt kisebb csoportokban játékok kipróbálására is, mely a felvetett témák
megértéséhez nagyban hozzájárultak.
 Egészségfejlesztési ismeretek bővítésében gyógytornász segítette a fiatalokat. Olyan gyakorlati tanácsokat
osztott meg velük – valamint a gyakorlati példák a tanulók segítségével bemutatásra is kerültek -, melyek a
mindennapi életükben jelen van, és fontos figyelni rá. Ilyen volt például a helyes testtartás, légzéstechnikák,
nyújtások, melyekkel a testünk izmait tudjuk regenerálni a hosszan tartó padban ülés után.
 A sport a mindennapokban standnál a Derecskei Street Workout csapat két tagja tartott előadást a
rendszeres testmozgás fontosságáról, bemutatták az általuk képviselt sportágat. Standjuknál lehetőség volt
megismerni az általuk használt eszközöket, melyeken különböző erősítő gyakorlatokat mutattak be, amit a
tanulók ki is próbáltak.
A projekt célja az volt, hogy minél teljesebb képet kapjanak
a diákok az előttük álló lehetőségekről –mit tehetnek, hogy
elkerüljék a környezetük veszélyforrásait, hova fordulhatnak
problémáikkal, illetve ők hogyan nyújthatnak segítséget bajba
jutott társaiknak – melyek segítik egészséges fejlődésüket,
mind testileg, mind szellemileg. Találják meg az egyensúlyt a
mindennapokban,
megszerzett
tudásukat
sikeresen
hasznosíthassák,
építhessenek
egészséges
társas
kapcsolatokat.
A rendezvényen résztvevők megjelenési arányából és a
tapasztalt élénk érdeklődésből arra lehet következtetni,
hogy sikerült a diákok figyelmét felkelteni. Bíznak benne,
hogy a tartalmas délután után a megszerzett ismereteket a
későbbiekben hasznosítani tudják.
„Ezúton köszönjük minden szervezőnek és előadónak az önzetlen munkáját, mellyel hozzájárultak a Rákóczis
diákok egészséges fiatallá válásának folyamatához.” - Nagyné Békési Anikó

KÖZELEKEDÉSI
TÉMANAP
A Mikepércsi Hunyadi János Általános Iskolában 2021.
szeptember 25-én Közlekedési ismereti témanapot szerveztek az
intézmény pedagógusai az alsó tagozatos gyerekek számára.
A kicsik játékos formában ismerhették meg a közlekedési
szabályokat, a jelzőtáblák jelentését, és azt, hogy mit kell tenniük, a
biztonságos közlekedésért. A gyerekek a saját kerékpárjaikkal
próbálhatták ki az iskola udvarán kialakított ügyességi pályát, így
elmélyíthették ismereteiket a kerékpáros közlekedés elméletéből
és gyakorlatából.
A rendezvény célja hogy olyan ismeretek, képességek birtokába
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juttassák a gyerekeket, amelyekkel megalapozhatják a biztonságos és balesetmentes közlekedést, a tanulók
biztonságérzetének növelését, testi épségük megóvását, szabálytudatuk kialakulását, megerősítését. A témanap
feldolgozta mindazon életszerű veszélyforrást tartalmazó helyzeteket, amelyek otthon és közvetlen
környezetükben érhetik a diákokat. Segítette az önállóságuk fejlődését, a felelősségtudatuk, a veszélyérzetük, a
helyzetfelismerő képességük alakulását.
A résztvevők rajzos, játékos feladatokkal és tesztlap kitöltésével is összemérhették tudásukat. A program végén
a legjobban teljesítő tanulók oklevelet kaptak. Minden olyan projekt, ami a gyerekek közlekedésbiztonságát
célozza az intézményekben, a balesetek számát csökkenti és a szabályos közlekedést erősíti.
Az alsó tagozatosok ismeretekkel, tapasztalatokkal gazdagodtak. Lelkesedéssel fogadták a programokat, melyet
közösen várnak a következő tanévben is.

AKCIÓ A BÁNTALMAZÁS ELLENI
VILÁGNAP ALKALMÁBÓL
Október 5-én a Szép Ernő Kollégium diákjai és pedagógusai hagyományoknak megfelelően részt vettek a
Bántalmazás Elleni Világnapon. E napon kék póló viselésével mutatták meg, hogy együtt éreznek a
bántalmazott, megfélemlített emberekkel. Az ekkor készült fényképet minden évben elhelyezik a kollégium
hivatalos Facebook-oldalán.

SOK-SOK ÉLMÉNY
KÖRÖSSZEGAPÁTIBAN

A Körösszegapáti Román Nemzetiségi Önkormányzat
által támogatott programsorozat végéhez értek. A
programok által a Magyarhomorogi Szabó Pál Általános
Iskola Körösszegapáti Tagiskolájának gyermekei sok-sok
ismerettel, élménnyel lettek gazdagabbak a Román
kultúráról, hagyományokról.
Helyesírási,mesemondó,és
meseillusztráció
versenyen mérhették össze tudásukat. A Harsány
néptáncegyüttes hívta táncházba az érdeklődőket, és Gál
István is színes műsorral kalauzolt el őket a dallamok
világába. Ellátogattak az Ortodox Templomba, majd a
templomkertben gasztrodélután keretében kóstolhatták
meg a román népi ételeket. Vidám, játékos délutánnal
zárták a projekthetet.
A sok-sok élmény mellett számos eszközzel lettek gazdagabbak, amiért nagyon hálás az iskola!
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HELLÓ SZAKMA! - ÚT A JÖVŐBE!
Pályaválasztási kiállításra látogattak a
Létavértesi Irinyi János Általános Iskola
nyolcadik osztályos diákjai Debrecenbe, a
Nagyerdei
Stadionba.
A
Debreceni
Szakképzési
Centrum
továbbtanulási
bemutatóján különböző szakmák rejtelmeibe
nyertek betekintést a gyerekek. Bíznak benne,
hogy a standok, a konferencián való részvétel,
az interaktív programok és modern technikai
eszközök kipróbálása segítik növendékeik
jövőbeli útjának megtervezését.

SPORT
MOZDULJ MEG KARACS KOLI!
Már alig várta az egész kollégiumi közösség, hogy a járványügyi helyzet megengedje a közös programokat.
Számtalan esemény maradt el a Karacs Ferenc Kollégiumban az elmúlt két tanévben, így hamar kaptak az
alkalmon és a kimozdulást választották mind a diákok, mind a nevelők.

44
Szeptember 9-én a pedagógusok különböző programokkal készültek a kollégistáknak a Püspökladányi
Arborétum teljes területén. Voltak ügyességi és tudás próbák is, melyeket nagyon rátermetten teljesítettek a
gyerekek és közben jól is érezték magukat. A diákoknak öt helyszínen kellett a próbákat teljesíteniük és
pontokat gyűjteniük. A legügyesebb csapat, aki a legtöbb pontot szedte össze ajándékot kapott.
A szabadban és egymás társaságában töltött néhány óra közösségalkotó élményt nyújtott a csoport számára.
Zárásként egy közös pikniket tartottak.
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„ÉLD AZ ÉLETED!” – SPORT ÉS
EGÉSZSÉGNAP
Két év után, szeptember 24-én újra iskolai
rendezvény helyszíne volt az Irinyi Szabadidőpark.
Létavértes Város Önkormányzatának Művelődési
Bizottsága és „A Korszerű Iskoláért” Alapítvány
támogatásával szeptember utolsó péntekén a
Létavértesi Irinyi János Általános Iskola is
csatlakozott a Magyar Diáksport Napjához. Az „Éld az
életed!” rendezvény célja a világjárvány okozta
mozgásszegény hónapok után visszatérni a
mindennapi aktivitásokhoz.
Ennek szellemében állították össze a nap programját:
Walking-gal melegítettek be a gyalog- és
biciklitúrához, a szülők által készített finom ebéd

elfogyasztása után jó hangulatú táncház résztvevői
voltak. Délután sorverseny várta a mozogni vágyókat,
a túrában elfáradtak filmet néztek, a szépülni vágyók
hajat fonattak és sok gyerek élt a csillámtetoválás
lehetőségével is.
Nagyon örültek, hogy ilyen sok szülő, nagyszülő
megtisztelte jelenlétével a rendezvényt, közösen
jókedvűen tornáztak, vidáman táncoltak, gyermeki
lelkesedéssel versenyeztek.
A nap testi egészségük megőrzése mellett lelki
feltöltődést is jelentett, hisz végre Létavértesi Irinyi
János Általános Iskola közösségének apraja-nagyja
együtt lehetett.

BOCSKAI KUPA
Két év leállás után ismét elindult Csökmőn az Intézményi Bozsik Program. A versenysorozat első állomása
immár a hagyományok szerint a Csökmői Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola volt.
Szeptember 23-án nyárias időben sikerült megrendezniük az idei első focitalálkozót. Körösszakál, Komádi, Zsáka
és Csökmő települések kilenc csapata vett részt a III.- IV. korcsoportos focikupán. A sportszerű küzdelemben a
Bocskai Kupát III. korcsoportban a Csökmő "A", IV. korcsoportban pedig a Zsáka csapata nyerte.
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DERECSKEI
SPORTÁGVÁLASZTÓ
Szeptember 10-én került megrendezésre a Derecskei Bocskai István Általános Iskola alsó tagozatos
épületének sportudvarán a Derecskei Sportágválasztó Nap.

A sportot népszerűsítő rendezvényt Katonáné Ferencz Éva, az iskola igazgatónője nyitotta meg. A
résztvevőket Papp-Gál Zsuzsa, a Berettyóújfalui Tankerület Központ Beszerzési Osztály osztályvezetője
köszöntötte. A programról Pardi Sándor, a Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár
intézményvezető helyettese nyújtott tájékoztatást.
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A gyerekek az alábbi sportágakkal ismerkedhettek meg: labdarúgás, kosárlabda, Wing Tsun Kung Fu, Street
Workout, lövészet, íjászat, karate, asztalitenisz, aerobic, röplabda, lovaglás, darts, vívás, pilates, horgászat,
testépítés/fitness, kézilabda, sakk.

IRINYI KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA
Vajas Vera pedagógus négy nyolcadikos diákkal
érkezett Derecskére az Irinyi Károly Általános
Iskolából. Egésznapos rendezvény volt, ahol
életmód előadásokat, bemutató edzéseket
lehetett megtekinteni.
A gyerekeket arra invitálták, hogy minél több
sportágat próbáljanak ki. Aki legalább tíz
sportállomáson vett részt és aláírást is gyűjtött
ezekről a helyekről, annak a menetlevele bekerült
egy kalapba, ahonnan később sorsoltak és értékes
ajándékokat vihettek haza a tanulók.
Új, még nem látott szakágak kerültek
bemutatásra, de természetesen jutott idő az
általuk imádott focira, asztaliteniszre vagy éppen
a kosárlabdára is.
A tanulók a sportágak kipróbálása által sok-sok élménnyel gazdagodtak, az osztályok egy-egy labdát kaptak, a
regisztrált résztvevők közül pedig sokan értékes sporteszközöket nyertek.

EURÓPAI DIÁKSPORT NAPJA

HŐGYES ENDRE GIMNÁZIUM

Hőgyes Endre Gimnázium szeptember végén rendezte a hagyományos Sportnapot, mellyel immár második
alkalommal kapcsolódott be az Európai Diáksport Nap programjához. A helyszín adta lehetőségeket
kihasználva a rendezvényt a hajdúszoboszlói Sporttelepen és a hozzá kapcsolódó Szabadidőparkban rendezték
meg.
A reggeli köszöntő és közös bemelegítés után az iskola tanulói teljesítették a 2021 méteres távot, amihez ideális
feltételt biztosított a 400 méteres futókör. Ezután az osztályok – forgószínpad-szerűen – 15 különböző
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helyszínen ügyességi-, erő- és gyorsasági feladatokban vettek részt.
Az esemény gerincét a futóverseny adta, melynek során külön a fiúk és külön a lányok számára rendezett 100
és 600 méteres egyéni, valamint 4×100 méteres váltófutásban mérhették össze tudásukat a tanulók.
A többi helyszínen lehetőség volt kipróbálni a tréfás asztaliteniszt, a teqball-asztalt, a kerékpáros ügyességi
pályát. A kézilabdapályán a legügyesebbek a kapura ívelés, a dekázás valamint a kosárlabda büntetődobás
során gyarapíthatták pontjaikat. Sor került célbadobó versenyszámokra is (darts és hajítócsillag).
Természetesen a hagyományos sorverseny sem maradhatott ki a repertoárból. A versenyen alapvető feltétele
volt, hogy az osztályok valamennyi tagja aktívan kapcsolódjon be, így elmondhatják, hogy az intézmény mind
az 530 tanulója összemérte tudását.
Az egyes versenyszámokra kapott pontok alapján két kategóriában: 7-10. illetve 11-12. évfolyamon hirdettek
eredményt. Az alsóbb éveseknél a győztes a 10.a osztály lett. Második helyezést a 8.e osztály érte el, míg a
harmadik pozíciót a 10.b osztály kaparintotta meg. A felső éveseknél a végső győzelmet a 12.e osztály szerezte
meg. A képzeletbeli dobogó második fokára a 11.e osztály, a harmadikra pedig a 11.b osztály állhatott fel.

BIHARKERESZTESI BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS
TAGINTÉZMÉNYEI
A Biharkeresztesi Bocskai István Általános Iskolában és
tagintézményeiben már hagyománnyá vált regisztrálni a
Magyar Diáksport Napi rendezvényre.
Reggel egy rövid bemelegítés után szinte minden
helyszínen az iskolaudvaron, vagy környékén különböző
távfutás vagy séta következett. Biharkeresztesen és
Nagykerekiben a felsős tanulók futva, gyalog, vagy
kerékpárral tették meg a 2021 méteres távot. Kismarjában a
település utcáin futóversenyt tartottak. A programot
polgárőrök segítették, akik a kereszteződéseket lezárták a
tanulók számára. A megmérettetésre való bemelegítést Haja
János világbajnoki ezüstérmes judo edző tartotta, melynek a
gyerekek nagyon örültek.
Délután minden telephelyen mozgásos programok Hullahopp-karikázás Nagykerekiben
következtek a szabadban vagy a barátságtalan időjárás
miatt az épületben. Volt foci bajnokság, pingpongozás,
ugrókötelezés, célba dobás, kötélhúzó verseny, kerékpáros
akadálypálya és más ügyességi játékok.
A programokon nagy örömmel vettek részt a diákok.

Kötélhúzás Biharkeresztesen

Bemelegítés Bojton
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Mozgáskotta Biharkeresztesen

Futóverseny Kismarján

HAJDÚSZOBOSZLÓI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA
Remek idő fogadta a Hajdúszoboszlói Bárdos Lajos Általános Iskola tanulóit a szeptember 24-én
megrendezett Európai Diáksport Napján. A hajdúszoboszlói intézmény támogatja a különböző sportolási
lehetőségeket, és egyre nagyobb bázissal rendelkeznek kosárlabdában és röplabdában. Így minden ilyen
kezdeményezés nagyon népszerű.
A járványhelyzetre való tekintettel igyekeztek az osztályokat elkülöníteni amennyire csak lehetséges. Első
feladatként teljesíteniük kellett a dupla iskolai kört, mely megközelítőleg 2,5 km. A többségnek sikerült végig
futnia, ezzel is segítve felkészülésüket a hétvégi Városi Mezei Futóversenyre. A többiek beiktattak sétáló
részeket is, de a napsütéses időben kellemesen elfáradt mindenki.
Ezt követően az 1-5. osztályosok váltó- és sorversenyben mérették meg magukat, míg a 6-8. osztály tanulói
kosárlabdában, illetve labdarúgásban játszottak meccseket egymás ellen. A váltóversenyeken igyekeztek
változatos sorozatot összeállítani, melyben az ügyességet és erőt kívánó feladatok mellett nagy hangsúlyt
kaptak a labdával végezhető gyakorlatok. A győztes csapatok gyümölcslével és almával szerezhettek energiát.
A jól sikerült délelőtt után, már a Diákolimpiai versenyekre koncentráltak.

DERECSKEI BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA
II. RÁKÓCZI FERENC TAGISKOLÁJA
A Derecskei Bocskai István Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája a 2021/2022-es tanévben is
csatlakozott az Európai Diáksport Naphoz.
A program összeállításában nagy szerep jutott a DÖK-nek. A gyerekek számtalan sportjáték ötlettel járultak
hozzá a sikeres szervezéshez. Végül sikerült olyan forgatókönyvet összerakni, hogy a tanítási órák ne
sérüljenek, és miden tanulónak legalább négy óra álljon rendelkezésre aktív mozgásra.
A napot közös tornával indították, amelyen minden tanuló és dolgozó részt vett. A 2021 méteres futás
gepárdokra, kényelmes kocogókra és megfontolt teknősökre osztotta a társaságot. A játékok
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megvalósításához többféle iskolán kívüli helyszínt
választottak: a Konyári Művelődési Ház udvarát, a közeli
parkot, a futásra alkalmas utcákat. A változatos
helyszínek és a forgó színpad szerű mozgás garantálta
az iskolai akadályverseny hangulatát. Volt célba dobás
is, ahol mindenkinek három próbálkozása volt, mint a
mesében. A „Gyorsulj, számolj!„ játékban az iskola ÖKO
szemlélete is megjelent, hiszen a játékban használt
galacsinokat előző nap készítették a gyerekek régi
újságok és reklám kiadványok újrahasznosításával. A
játék maga többszinten is versenyre késztette a
tanulókat.
A mini golf helyszíne az iskola
szomszédjában található közösségi park volt. Ebben a
játékban a gyerekek floorball ütővel a park térkövein bóják között vezették a labdát a megjelölt vonalig. A dió
hordó játék igazi őszi hangulatot varázsolt. Nem volt könnyű feladat két pálcikával felvenni egy diót, majd ezt
megtartva végig menni az akadálypályán.
Az említett csapatversenyeket egyéni igényekhez igazodó egyéb mozgásformákkal is kiegészítették.
Előkerültek a ping - pong asztalok, a csocsó, és trambulin is. A napot természetesen foci bajnoksággal zárták.

KÖVY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS AMI
A Magyar Diáksport Szövetség a hosszú járványidőszak után mozgásra hívta az iskolákat az Európai Diáksport
Napján, szeptember 24-én. Idén az esemény fő célja az volt, hogy az élménysport programokkal a gyerekek
életébe újra visszatérjen a rendszeres testmozgás.
A Kövy Sándor Általános Iskola és AMI idén is csatlakozott a kezdeményezéshez és a testnevelést tanító
pedagógusok újszerű mozgásra, sportolásra ösztönző feladatokat állítottak össze számukra péntek délután. A
rendhagyó foglalkozáson olyan változatos feladatsorokból összeállított sor- és váltóverseny került
megrendezésre, mely lehetőséget biztosított az évfolyam közötti kapcsolatépítésre, a csapaton belüli
együttműködés kialakítására, valamint a fair play versenyzésre is. Mozgáskultúrájuk fejlődött, kitartásuk
erősödött.
A sok mozgás mellett nagyon jól érezték magukat a gyermekek.
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MAGYARHOMOROGI SZABÓ PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA
Szeptember 24-én, a Magyar Diáksport Napján a
Magyarhomorogi Szabó Pál Általános Iskola
tanulói különböző játékos feladatokon vettek
részt.
A település Művelődési Házában került sor a
programokra. Ertsey Zsigmond Bálint és Tóth
Sándor testnevelő pedagógusok állították össze a
feladatokat. A gyerekek nem csak a játékokban
vettek részt, hanem a pályák megépítésében is
segítettek. Így ennek a programnak a
szórakozáson kívül igen fontos közösségépítő
hatása is volt.
A feladatokat minden tanuló egyénileg hajtotta
végre. A program lényege az volt, hogy mindenki a
legjobb tudása szerint teljesítse a játékos
feladatokat, élvezze annak minden pillanatát.

BERETTYÓÚJFALUI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS AMI
A Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola és AMI-ban minden évben színvonalas programokkal rendezik
meg az Európai Diáksport Napját, ami egy tanításmentes munkanap.
Ebben az évben Berettyóújfalu Város Önkormányzata által kiírt, és elnyert pályázat keretében színesítették
külsős edzők, szakemberek bevonásával a programot. Ezzel is eleget téve az MDSZ által kiírt szlogennek, ami
ebben az évben, az "Adj teret a mozgásnak" volt. Így az intézmény külső és belső tereiben nyolc állomáson
próbálhatta ki magát a 16 osztály, akik pedagógusaik vezetésével, jó példát mutatva maguk is bekapcsolódtak a
feladatok végrehajtásába. Állomások voltak: vívás, játékos köredzés, röplabda, mazsorett zenés játékokkal,
gyerekjóga, aerobic, lézerlövészet, moderntánc tanulás. A felsősöknek még kiegészült természetjárással,
kosárlabdázással, focival is.
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DERECSKEI BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA
Az előző év gyakorlatához hasonlóan a
testnevelés órákon kapcsolódott be
az Európai Diáksport Napjába a
Derecskei Bocskai István Általános
Iskola. A játékos keretek között
tartott foglalkozások jó lehetőséget
adtak
a
gyerekeknek,
hogy
összemérhessék
tudásukat,
képességeiket
az
akadálypályák
leküzdésénél.
Ügyeskedhettek
a
különböző dobó, hajító, ugró, szökdelő
feladatoknál, jeleskedhettek a kisebb
nagyobb
csapatversenyeknél.
Mindenki megtalálhatta a számára
legmegfelelőbb
játéklehetőséget,
mozgásformát.

53

DERECSKEI I. RÁKÓCZI GYÖRGY GIMNÁZIUM,
SZAKGIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM
Az egészség értékének közvetítése Derecskei I.
Rákóczi György Gimnázium, Szakgimnázium és
Kollégium alapvető feladatai között szerepel, így
minden lehetőséget igyekszenek megragadni, hogy a
tanulók testi és lelki egészségük megőrzését és
fejlesztését pozitívan befolyásolni tudják. Az Európai
Diáksport Napja a mozgásigény kialakításában,
támogatásában játszik nagy szerepet. A tanulók a
digitalizált világban több órát töltenek inaktívan, és
ezt az időt, a jelenlegi járványhelyzet még tovább
fokozza.
A Témanap nemcsak szeptember 24-én valósult
meg, de az azt követő héten is folytatódott az
intézményben. Pénteken negyven diák teljesítette a
2021 m-es távot. A sportpályán mindenki saját
teljesítőképességének, tempójának megfelelően
végezte el a feladatot.
Hétfőn folytatódott a Diáksport napja, osztályok
közötti versenyt szerveztek dekázásból és kosárra
dobásból, s még ezen a napon teljesítették a tanulók
a 10 km-es Rákóczi túrát is. Kedden a nagy
népszerűségnek örvendő kötélhúzó versenyen
mérhették össze erejüket külön a fiúk és a lányok. A

versenyeken sokan képviselték osztályukat, de még
többen szurkoltak a résztvevőknek. Míg a futásnál és
a túrán a kitartás, a labdajátékok esetében már a sok
gyakorlás és az elsajátított technikai tudás is
jelentősen befolyásolta a kialakult sorrendet,
eredményt.
Az Európai Diáksport Napján az egészségtudatos
gondolkodás magja elültetésre került, ennek
fejlesztése és mindennapi jelenléte további
feladatuk, melynek a tanév későbbi időszakában is
eleget tesznek.

IRINYI KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA
Mitől lesz egy nap „hivatalos” Európai Diáksport Nap? Attól, hogy az iskolában
tartanak egy legalább 120 perces, minden résztvevőt átmozgató programot
minden tanuló számára. Ezt a feladatot úgy oldották meg, hogy a településen
kellett a gyerekeknek bizonyos állomásokat megtalálniuk.
Az Irinyi Károly Általános Iskolától indultak először a nyolcadikos diákok,
majd sorban a többi osztály. Első feladatként egy anagrammát kellett
kitalálniuk, melynek megfejtése József Attila volt. Így tudták meg, hogy a
második állomás a József Attila Művelődési Ház lesz. Szaladtak, futottak, hogy
minél gyorsabban odaérjenek az osztályok, akiket osztályfőnökük és egy
polgárőr is elkísért.
A második állomáson először is meg kellett találni az elrejtett nyomot, majd
egy vers elolvasása után kitalálni, hogy miről szól a költemény. Innen
tudhatták, hogy a Tájházhoz kell menniük.
A harmadik állomáson egy matematikai feladvány fogadta őket. Ennek a
megfejtése egy házszámot rejtett, az irodalmi kérdésre a válasz pedig az utca
neve volt.
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A negyedik ponton egy képet raktak ki a szúnyogról, ezáltal tudták megfejteni, hogy az ötödik állomás a
Szúnyogh kastély lesz. Ez volt az utolsó feladat, ott már csak annyi dolguk volt, hogy visszafussanak oda, ahol a
slambuc várta őket.
Amíg a gyerekek sportoltak, addig a szülők az udvaron főztek. Együtt várták a finom ebédet, míg rotyogott
az étel, addig mustot készítettek és kóstoltak. A délutánt tombolahúzással zárták, amit a gyerekek nagyon
vártak és örültek a felajánlott ajándékoknak.

IRINYI KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA
CSERE-ERDŐ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA

Az Irinyi Károly Általános Iskola Csere-erdő Általános Iskolája az idei tanévben is megrendezte az Európai
Diáksport Napja keretében a már hagyománnyá alakuló sportnapot. A mozgásra nemcsak az iskolai
helyszíneken teremtettek lehetőséget, így a felső tagozatosok elsőként az úgynevezett iskola futással kezdtek,
melyhez a 4. osztályosok is csatlakoztak.
A csapat az iskolától indult, a község utcáin át kifutottak a Berettyó-partra, majd vissza az iskolába. Ezalatt az idő
alatt az 1-3. osztályos tanulók játékos bemelegítéssel kezdték a napot, majd a tornateremben folytatták a közös
mozgást, melyhez a futásból visszaérkező 4. osztályosok is csatlakoztak. Mivel nagy élményt jelentenek
számukra a sorversenyek, ezek most sem maradhattak ki a nap eseményeiből. Vegyes csapatokat alkotva
mérték össze ügyességüket. A sorversenyek után teremfocival folyatódott a játék. Előbb fiú, majd
lánycsapatok mérkőztek meg, végül változó csoportok alakultak, és így is megküzdöttek egymással.
A felső tagozatosok röplabdában és kosárlabdában jeleskedtek. Különböző állomásokon sok sporteszközt
kipróbáltak. A nap legjobban várt eseménye a kispályás labdarúgó torna volt. Itt külön dicséret illeti meg a
lányokat, akik a fiúk tudás béli és erőfölényét, nagy akarással és hangos lelkesedéssel ellensúlyozták.
A nap kötélhúzó versennyel zárult, mindenki teljes erejét beleadva igyekezett az ellenfél csapatát áthúzni a
saját térfelére.
Ez a nap valóban a minőségi testmozgásról, az együtt sportolás öröméről, a közösségről, az összetartozásról
szólt, élményeket adva diákoknak és pedagógusoknak egyaránt.
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MIKEPÉRCSI HUNYADI JÁNOS
ÁLTALÁNOS ISKOLA
2021. szeptember 24-én a Mikepércsi Hunyadi János Általános
Iskola is csatlakozott a már hivatalosan is témanappá
nyilvánított Magyar Diáksport Napjához. A nap témája: Adj
teret a mozgásnak! Az intézmény külső és belső tereit is
kihasználták. Nemcsak a tornateremben mozgatták meg
diákjaikat, hanem az udvaron és a tantermekben is. Az első
szünetben közös, zenés tornával indították a napot, testnevelés
óra keretein belül futottak, játszottak. Alsó tagozatos diákjaik
nem csak a testnevelés órákat kezdték mozgással, hanem az
egyéb tanítási órákat is. Délután a napközis munkaközösség
kerékpáros ügyességi pályával is megmozgatta a gyerekeket.

JÓKAI MÓR ÁLTALÁNOS ISKOLA
A járványhelyzeti korlátozások után, minden tanuló és
pedagógus nagyon várta az Európai Diáksport Napját
és a hozzá kapcsolódó programokat. A kedvezőtlen
időjárási körülmények ellenére, nagy érdeklődés
közepette került lebonyolításra az intézményi sportnap.
Igen nagy szervezőmunka előzte meg a feladatkörök
megvalósítását, törekedtek a változatos, a testnevelés
és sport minden területén népszerű állomáshelyeket
kialakítani. Fontosnak tartották, hogy közös
programmal indítsanak, ezért zumba óra kereti között
valósították meg a bemelegítést. A felső tagozat az emeletes iskola helyszínén bonyolította le saját
programsorozatát, az alsó tagozat pedig két állomáshelyen folytatta a mozgást.
Örültek a lehetőségnek, hogy aktívan sportolhattak tanulóik.
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NAGYHEGYESI VERES PÉTER
ÁLTALÁNOS ISKOLA
Az egészség értékének közvetítése a Nagyhegyesi Veres Péter
Általános Iskola alapvető feladatai között szerepel. A tanulók
egészségmagatartásának fejlesztése jelen van mindennapjaikban.
Minden lehetőséget igyekszenek megragadni, hogy a testi és lelki
épségük megőrzését és fejlesztését pozitívan tudják befolyásolni.
A nagyhegyesi intézmény is csatlakozott a Magyar Diáksport
Napja programsorozathoz. Szeptember 24-ét zenés tornával
indították az alsós énekkar közreműködésével, Szabó Tünde
irányításával. A Fülemüle zenekar „Torna móka” című dalával
megmozgatták az egész iskolát.
Az alsósok 1952 métert gyalogoltak az osztályfőnökökkel, 3. és 8.
osztályosok 1952 métert futottak Csige Imre irányítása mellett,
ezzel megnyitották a nagyszabású 1 éves projektet, mellyel az
iskola alapításának 70. évfordulóját ünneplik meg.
„Sok kicsiből egy egész” címmel az alsósok egy több darabból álló
képet színeztek ki Bokács Ferencné segítségével, míg a felsősök egy adott témát (kerékpározó ember képe)
gondoltak tovább Munkácsiné Kiss Anikóval, majd az elkészült rajzokat, színezőket összeragasztva egy alsós és
egy felsős rajzos alkotást kaptak.
Postáné Nagy Beáta és Bertalan Attila néptáncbemutatója után egy fergeteges táncházban vehettek részt.
Boldogsághormont termelő mozgásformák, relaxációs technikák tanulására várta Tomasovszki Ilona is az
elfáradt, kikapcsolódásra és feltöltődésre vágyó tanulókat.
A délután folyamán Bertalan Attila és Palczertné Nagy Andrea a felső tagozatosoknak kerékpár túrát
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szervezett. A gyerekek öt csoportban indultak el osztályfőnökeikkel és a két szervezővel, más-más útvonalon,
egy cél eléréséhez, Nagyhegyes környékének nevezetességéhez: a Kráter tóhoz.
Fáradtan, de élményekkel gazdagon zárták a napot.

HOSSZÚPÁLYI IRINYI JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA

Szeptember 24-én, a Magyar Diáksport Napja alkalmából sportnapot szervezett tanulói számára a
Hosszúpályi Irinyi József Általános Iskola. A rendezvény helyszínéül egyrészt az intézmény udvarát, másrészt a
település határában található sportpályát választották.
Az iskolában az alsó tagozatos diákok közös tornával kezdték a napot, majd akadály-és futóversennyel
folytatódott a program. A felsősök a sportpályán először egy futóverseny keretében évfolyamonként és
nemenként mérték össze gyorsaságukat egymással. Ezután különböző ügyességet, erőt, figyelmet követelő
feladatokat hajtottak végre a kijelölt helyszíneken. Az egyik feladat kapcsán a sporttal kapcsolatos elméleti
tudásra, ismeretekre is szükség volt, hiszen a témában kellett a kérdésekre válaszolniuk. Végül az osztályok
kötélhúzásban is megküzdöttek egymással.
A gyerekek a nap folyamán nagyon jól érezték magukat, és élvezték a számukra összeállított változatos
feladatokat. A sportnap szervezői voltak: Bácsi-Szűcs Zita, Vargáné Szemes Vera, Szűcs Lajosné, Kovács Dávid
és Szima József.

A ZENE VILÁGNAPJA
DERECSKEI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA
Az UNESCO Nemzetközi Tanácsa Yehudi Menuhin kezdeményezésre 1975-ben emelte október 1-jét a Zene
Világnapjának. Számtalan tudományos kutatás bizonyítja, hogy az a gyerek, akinek köze van, vagy volt a
zenéhez, sokkal kifinomultabb, és a világra érzékenyebb, empatikusabb felnőtt lesz.
„Arra szeretnék buzdítani minden várost, falut és országot, hogy rendezzenek sokféle zenei eseményt ezen a
napon. Örülnék, ha nemcsak koncerteken, rádióműsorokban szólalnának meg régi és főként mai művek, hanem
spontán megnyilvánulásként utcákon és tereken is muzsikálnának a komolyzene előadói.” – mondta Menuhin.
A derecskei művészeti iskolásokat olyannyira sikerült felbíztatni, hogy az iskola előtti téren meg is mutatták a
közönségnek és a járókelőknek, hogy milyen jó dolog hangszeren játszani.
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HOSSZÚPÁLYI IRINYI JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA
Október elsején, a Zene világnapján az alsó tagozatos osztályok közül a 2. b osztály tanulói kedves, vidám
dalokkal indították a napot a Hosszúpályi Irinyi József Általános Iskola épületében. A közös dalolást
hangszerekkel is kísérték. Az őket hallgató nevelők és a felsős diákok nagy örömmel fogadták a kedves
meglepetést. A délután folyamán az alsós tanulók az iskola udvarán gyűltek össze és további vidám nótázással
emlékeztek meg a jeles napról. Ez a program már hagyománynak számít az iskolában, hiszen idén harmadik
alkalommal került megrendezésre. Az esemény szervezője Deákné Balogh Ágnes pedagógus volt.

Szöveg helye
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A MAGYAR DAL NAPJA DERECSKÉN
Presser Gábor ötlete nyomán, a Magyar Dal Napját 2008-ban rendezték meg először, azóta hagyományosan
szeptember második vasárnapján ünneplik.
A Derecskei Alapfokú Művészeti Iskola diákjai több éve már rendszeresen az iskola épülete előtti téren
énekszóval emlékeznek meg az eseményről. Czinege Edit és Jäger Éva szolfézstanárok vezetésével 2021-ben is
felcsendültek a szép magyar dalok, melyeket Suba Sándor gitárkísérete színesített.
A szülők és a járókelők lelkes tapssal jutalmazták a színvonalas előadásokat.

AZ ÁLLATOK VILÁGNAPJA
DERECSKEI BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA
Az állatok világnapja a Derecskei Bocskai István Általános Iskolában október 4-én került megrendezésre. 1931
óta hívják fel a figyelmet az állatok védelmére, a felelős állattartásra.
Firenzében, egy 1931-ben tartott környezetvédelmi konferencia keretén belül merült fel először az Állatok
Világnapjának (World Animal Day) gondolata. Az október 4. pedig azért lett a kiválasztott nap, mert ez Assisi
Szent Ferenc halálának napja, egyúttal emléknapja is. Ez a nap tisztelgés az állatok védőszentje, Assisi Szent
Ferenc előtt, aki már a XIII. század elején azt hirdette, hogy mindent szeretnünk kell, ami körülvesz minket,
legyen az élő vagy élettelen.

Az állatok világnapjának alapelve, hogy:
 Az állatok boldogabbá teszik életünket, segítőtársként és barátként gazdagítják mindennapjainkat.
 Az ünnep célja, hogy az ember és állat közötti barátságot erősítse, valamint felhívja a figyelmet az együttélés
fontosságára.
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A környezetvédelmi világnap alkalmából a Derecskei Bocskai István Általános Iskola alsó tagozatos tanulói
nagyon szép alkotásokat készítettek. A gyerekek munkáit Hatházi Veronika, Kindris Marianna, Kunné Gál Edit
és Nagy Renáta tanító nénik rendezték kiállítássá.
Az állatok világnapján -Kocsis Ágnes tanárnőnek köszönhetően- az alsó és felső tagozatosokhoz egyaránt
ellátogatott Kutya úr, a HVSK- Hajdúsági Vakvezető- és Segítőkutya képzésért Alapítvány önkéntes
munkatársa.

Kocsis Ágnes kolléganő mesélt a gyerekeknek a segítőkutyák- vakvezető- és terápiás kutyák- képzéséről és
mindennapjaikról. Láthattak trükköket is a mindig vidám Kutya úrtól.

HAJDÚSZOBOSZLÓI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA
Állati jó dolgok történnek a Bárdosban! Egy csigacsaládot fogadtak be a Liget Óvoda jóvoltából, Németiné
Deák Éva óvónő közreműködésével. A Hajdúszoboszlói Bárdos Lajos Általános Iskola aulájában kialakítottak
egy terráriumot, ahol ezután az achát csigák mindennapjaikat élik. A gyerekek megtanulják a rendszeres
gondoskodást, megfigyelhetik az állatok tulajdonságait, viselkedését.
Ha ez még nem lenne elég, egy floráriumot is létesítettek, amely egy üvegbe zárt minikert. Ez nem egy újfajta
hóbort, egészen a viktoriánus korba tekint vissza. Azonos gondozási igényű növényeket ültetnek össze, melyek
ökoszisztémát alakítanak ki. Környezetismeret, biológia órákon megtekinthetik a tanulók a növények
fejlődését, de a bátrabbak akár otthon is kialakíthatnak egy saját minikertet befőttesüvegben.
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HOSSZÚPÁLYI IRINYI JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA
Október 5-én, az Állatok világnapja
alkalmából háziállat bemutatót szerveztek a
Hosszúpályi Irinyi József Általános Iskolában, a
tanulók testközelből ismerkedtek meg a
környezetükben élő állatokkal.
A diákok nagy része annak ellenére, hogy
faluban lakik, nem ismeri ezeket az állatokat
csupán képekről, vagy ha a nagyszülőknél tesz
látogatást. Az iskola udvarán találkozhattak a
gyerekek lovakkal, juhokkal, szamárral,
nyulakkal, galambokkal, kacsákkal, és egyéb
szárnyas állatokkal. A gazdáktól pedig
információkat szerezhettek az állatra jellemző
tulajdonságokról, tartásukról, gondozásukról,
élelmezésükről.
A gyerekek nagyon szeretik az állatokat, ezt ezen a rendezvényen is megtapasztalhatták, hiszen tanulóik nagyon
jól érezték magukat, és vidáman, lelkesen vették körül és örömmel simogatták az állatokat. A rendezvény
szervezője Tepfenhártné Bődi Katalin volt.

LÉTAVÉRTESI IRINYI JÁNOS
ÁLTALÁNOS ISKOLA
Az Állatok Világnapja alkalmából október 4-én a
Létavértesi Irinyi János Általános Iskola minden
osztályában kiemelt szerepet kapott az állatok
védelme. A Diákönkormányzat javaslatára az
osztályok saját ötleteik alapján készítettek
szebbnél szebb tablókat, lapbookokat, facebook
profilokat, rajzokat a délután folyamán.

BEREKBÖSZÖRMÉNYI KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA
A Berekböszörményi Kossuth Lajos Általános Iskola és a Berettyóújfalui Egészségfejlesztő Iroda közös
programja valósult meg szeptember 16-án az intézményben. A felső tagozatos tanulók interaktív előadáson
tájékozódhattak a konfliktus fajtáiról és azoknak megoldási módszereiről. Az alsós gyerekek pedig egész
délutánt felölelő játékos vetélkedőn vettek részt. A diákok és a pedagógusok egyaránt boldogok és elégedettek
voltak ezen a napon, az ismeretek elsajátítása mellett sokat nevettek és nagyon jól érezték magukat.
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LÉTAVÉRTESI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA
Az Állatok Világnapjáról minden évben
megemlékezik a Létavértesi Arany János
Általános Iskola, amelynek alapelve, hogy
az állatok boldogabbá teszik életünket,
segítőtársként és barátként gazdagítják
mindennapjainkat. Az ünnep célja, hogy
az ember és állat közötti barátságot
erősítse, valamint felhívja a figyelmet az
együttélés fontosságára. Ezen alkalomból
a Janikovszky Éva Könyvtár munkatársai
vetélkedőt szerveztek október 4-én. Az
idei tanévben a kutyák világában barangoltak a versenyzők. A játékos feladatokon keresztül megismerkedtek a
kutyák életmódjával és fejlődésével, felismerték az egyes fajtákat. Közösen énekelték Gryllus Vilmos: Kutyát
kérek című dalát. Ezt követően a kutyás filmsikerek is bemutatásra kerültek a csoportoknak. A legügyesebb
csapatok jutalomban részesültek. Zsűrizett Nagy Dezsőné és Zsirosné Czeglédi Erzsébet. Szervező pedagógus:
Milotai-Kiss Ildikó

I.helyezett

„Tacsi-tesók”

6.a Balogh

Dorina,

Bata

Zsombor,

Kecskeméti Szabolcs, Komlósi Zsófia
II.helyezett

„Bernáthegyi”

6.b Ádám Emília, Kapusi Boglárka, Sárosi
Richárd, Soós Boglárka

III.helyezett

„Szuper kutyik”

5.a Bakó Molli, Bereczki Nóra, Csengeri
Hanna, Menyhárt Csenge
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A MAGYAR NÉPMESE NAPJA
KÖVY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS AMI
Benedek Elek születésnapjához és a mese
világnapjához csatlakozva szeptember 30-án a Kövy
Sándor Általános Iskola és AMI apraja és nagyja a
magyar népmesék birodalmába lépett egy napra.
A programsorozat indításaként a gyermekek egy
nagyon kedves mesét hallgattak meg Varga Szilvia,
magyar szakos tanárnő előadásában az iskolarádión
keresztül. A mese címe: „A kőleves” volt. A
szünetekben mesedallamok és a Magyar Népmese
zenéje csendült fel szintén a rádión keresztül.
A nyolcadik évfolyamos tanulók szereplők jelmezébe
bújva látogatták meg az alsó osztályközösségeket.
Feladatlapokat és cukorkákat osztva mutatkoztak be
és beszélgettek az iskolatársaikkal. A kicsik nagy
ámulattal, csodálkozva fogadták az életre kelt
Piroskát, a királyfit, Ludas Matyit, Döbrögit, a

királylányt, a boszorkányt, a jóságos tündért, a
tehenet és a török szultánt is.
A gyermekek számára nagy élmény volt a mesék
világában való utazás. Ezen a napon minden osztály
mesét hallgatott a magyar órákon, melyekhez
illusztrációk és mesebábok készültek. A 2. a osztály a
„Csirketojás” című mesét hallgatta meg egy
osztálytársuk előadásában. A gyerekeknek nagyon
tetszett ez a vicces, ízes nyelvezetű történet. Az
elkészített bábokkal eljátszották a mesét, vidám
hangulatot teremtve az osztályközösségben. Az
alkotás nagy örömet okozott számukra.
Bíznak benne, hogy a gyermekek számára továbbra is
ilyen élmény és örömforrás lesz a mesék hallgatása és
olvasása.

HOSSZÚPÁLYI IRINYI JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA
Szeptember 30-án, a Magyar Népmese Napja alkalmából hagyomány Hosszúpályi Irinyi József Általános
Iskolában, hogy a negyedikes tanulók ellátogatnak az óvodába mesélni a legkisebbeknek. Idén tizenegy
kisdiák vállalkozott a meseolvasásra. Az óvodának nyolc, a nemzetiségi óvodának három csoportját keresték
fel az alsós gyerekek. A kicsik nagy örömmel és lelkesen fogadták az iskolásokat, és figyelmesen hallgatták a
tőlük, a néhány évvel idősebb diákok szájából a szép meséket. A rendezvény szervezője Kathiné Bagdi Márta
volt.

64

NAGYHEGYESI VERES PÉTER ÁLTALÁNOS ISKOLA
Lencseválogatás, mézeskalácsevés, mesebeli tárgyak
keresése és hasonló próbák vártak az öt fős
csapatokra a Magyar Népmese Napján a Nagyhegyesi
Veres Péter Általános Iskolában. Hagyományaikhoz
híven idén is megemlékeztek Benedek Elek
születésének évfordulójáról. Ebből az alkalomból
szeptember 30-án délután a 4. 5. és 6. évfolyam
tanulói vidám, játékos vetélkedőn vehettek részt az
iskolában. A mesés próbatételek végén egy vidám
Activityvel zárták a délutánt. A játékos vetélkedőt az
5. osztályosok csapata nyerte, de mint a mesékben
lenni szokott: Jótett helyébe jót várj! Mindannyian
gazdagodtak egy tartalmas délutánnal.

IRINYI KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA
CSERE-ERDŐ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA
Irinyi Károly Általános Iskola Csere-erdő Általános Iskolájának alsó tagozatos tanulóival minden évben
megemlékeznek a Magyar Népmese Napjáról. Nem volt ez másképpen a 2021/2022-es tanévben sem. A
délutáni napközis foglalkozás keretében rendezték meg ezt az eseményt.

65
Először felidézték, mire emlékeznek ezzel a nappal kapcsolatosan a gyerekek, majd egy tanulságos
mesefilmet néztek, illetve mesemondót hallgattak meg az internet segítségével. A 3-4. osztályosok egy rövid
rejtvényt fejtettek meg, ami a mesékről, meseszereplőkről szólt. A továbbiakban mind a négy osztály tanulói
kézműveskedtek, király vagy királykisasszony témakörében. Később körbevágták, majd hurkapálcára
felragasztva készen is voltak a bábok, melyekkel párbeszédeket rögtönöztek, valamint ismert meséket
idéztek fel.
Kellemesen és hasznosan telt el ez a délután, hiszen örömmel vesznek részt a gyerekek az ilyen
tevékenységekben.

KÁLVIN TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA
Szeptember 30-án a Kálvin Téri Általános Iskola felső tagozatos tanulóival közösen emlékezett meg Benedek
Elek születésnapjáról, illetve a Magyar Népmese Napjáról.
Már a reggel érkező diákokat meglepetés várta, hiszen feladatot kaptak. Meg kellett keresniük az elveszett
királykisasszony papucsokat – jutalomként
édességet kaptak. Az órák közötti szünetekben
folytatódtak a próbatételek. Sokan próbálkoztak
az aranyhalak kifogásával és lehetett babot,
lencsét, sárgaborsót válogatni. A hangulatot
fokozta, hogy ezen a napon beöltözhettek
meseszereplőknek. Így találkozhattak a folyosón
és az órákon ördögökkel, boszorkányokkal,
királykisasszonyokkal, Ludas Matyival és még egy
valódi anime-karakterrel is.
Délután tea és keksz várta azokat, akik úgy
döntöttek Magyar Népmeséket szeretnének
nézni. A gyerekek nagyon jól érezték magukat
ezen a különleges napon.
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BERETTYÓÚJFALUI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS AMI
A Sinka István Városi Könyvtár a Népmese napja alkalmából minden év szeptember 30-án könyvtártúrát
szervezett. A Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola és AMI alsó tagozatának könyvtári foglalkozást
tartottak, itt a gyermekek játékos formában ismerkedtek meg az új könyvtár épületével, bővítették
tudásukat csoportmunkában a népmesékről, illetve kölcsönözhettek könyveket. Hét próbát álltak ki tanulók
annak érdekében, hogy tudásukat bővítsék a témával kapcsolatosan. Jó hangulatban és hasznosan telt ez a
csütörtöki nap a berettyóújfalui diákok számára!

LÉTAVÉRTESI IRINYI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA
A magyar népmese napja alkalmából két
felhívás is meghirdetésre került a
Létavértesi Irinyi János Általános Iskola
növendékei számára Joó-Tamás Henrietta
tanító koordinálásával. A rajzot kedvelő
diákok „A háromágú tölgyfa” című meséhez
készítettek illusztrációt. Az elkészült
remekművek a Vértesi Könyvtár üveges
ajtaján kerültek kiállításra, így a vértesi
településrész
járókelői
számára
is
folyamatosan
megtekinthetők.
Azon
tanulóknak, akik szívesen barangolnak a
mesék birodalmában életkorhoz igazodó
vetélkedő feladatlapok kerültek kiosztásra.
„Gratulálunk
a
Népmese
Napjához
kapcsolódó
felhívásokban
résztvevő
tanulóinknak, akik a színvonalas munkájukért
természetesen
megkapták
méltó
jutalmukat!”
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KIRÁNDULÁSOK

KIRÁNDULÁS A TISZA-TAVI
ÖKOCENTRUMBA
Még a 2019/2020-as tanévben, akkori 7.
évfolyamosként „Az év osztálya” díjba
és az ezzel járó utazási támogatásba
részesült a Kövy Sándor Általános Iskola
és AMI osztálya. Sajnos a járványhelyzet
miatt most vált lehetővé, hogy a
jutalmukat tanulmányúttal egybekötve
felhasználják.
Az úticél a Tisza-tavi Ökocentrum lett,
amelyre szeptember 30-án került sor.
Busszal
utaztak
Poroszlóra,
az
Ökocentrumba.
Megnézhették
a
főépületben található állandó kiállítást,
megcsodálhatták Európa legnagyobb
édesvízi akváriumát, gyönyörködhettek a
kilátótoronyból a táj szépségében. A 3D
moziban
a
Tisza-tóról
készült
természetfilmet tekintették meg. A
kishajós kiránduláson vízre szálltak, és közvetlen közelről szemlélték a vízi világ csodáit. Az esős időjárás
ellenére csodás élményekkel gazdagodva tértek haza, mindenki nagyon jól érezte magát. „Nagyon szépen
köszönjük a Berettyóújfalui Tankerületi Központ támogatását!” – Kövy Sándor Általános Iskola és AMI
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TOKAJBAN JÁRT
AZ ÉV OSZTÁLYA
„Tokajban járt a Derecskei Bocskai István
Általános Iskola 8. a osztálya. A tavalyi
tanévben
nyújtott
teljesítményünk
eredményeként elnyertük a Tankerület
elismerését, az „Év osztálya” kitüntetést
és pénzjutalomban részesültünk, amit
felhasználtunk egy kirándulásra. Kora
reggel indultunk busszal. Az érkezésünket
követően, első programként felmentünk
a Fináncdombi-kilátóra, majd onnan
csodáltuk a Bodrogot és a Tiszát.
Kitekintve mesés panoráma tárult elénk.
Ezt követően elmentünk hajózni, ahol a
rádión keresztül egy kis történelmi
előadást hallhattuk, közben pedig
élvezhettük a folyó és partjának
szépségét. A történelmi értékeket képező
városi emlékek és a térség természeti
adottságainak látványa rendkívüli élményt nyújtottak. Utolsó helyszínként a Kopasz-hegyet céloztuk meg. A
felfele és a lefele vezető út is egyaránt izgalmas volt. Amint felértünk a hegy tetejére a magasból
gyönyörködhettünk a mesés tájban. Kis pihenő után Derecskére vettük az irányt. A fárasztó, de mégis kalandos
utunkat követően új élményekkel gazdagodva tértünk haza.„ - Hudák Regina, Osváth Réka és Rácz Gréta 8.
osztályos tanulók

NAGYVÁRADON JÁRTUNK!
Sajnálatos módon az Ukrajnai határátkelés bonyolultsága meghiúsította szeptemberben a Létavértesi Arany
János Általános Iskola 8. évfolyamosainak Kárpátaljai kirándulását, ami a Határtalanul program keretén belül
valósult volna meg. Erre reményeik szerint 2022. augusztus 31-ig lesz még lehetőségük.
Helyette azonban Szeptember 23-ára egy 1 napos Nagyváradi kirándulást szerveztek. Az határátlépéshez
csak személyi igazolványra volt szükség. Először a Mézgedi–barlang csodálatos mészkőképződményeit
tekintették meg, ami a maga egyszerűségében is szenzációs volt. Ezután Nagyváradon több nevezetességhez
is ellátogattak (Vár, Ady múzeum, Kanonok sor, Szent László tér, Szent László Székesegyház, Fekete Sas palota,
Holdas templom…), majd egy finom fagyi és egy jó hangulatú kitérő következett a McDonald’sba.
A remek hangulatú napot semmi nem szomorította el. A hazaérkező diákok boldogan meséltek szüleiknek a
szerzett élményeikről.
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RÁKÓCZISOK A DEBRECENI
NEMZETKÖZI REPÜLŐTÉREN
Szeptember 22-én a Derecskei I. Rákóczi György Gimnázium, Technikum és Kollégium 11. c, 12. c, 12. d
osztályos tanulói szakmai látogatásra mentek a Debreceni Nemzetközi Repülőtérre. A reptér kapujánál már
felkészült túravezetők várták az érkezésüket.

„Egy rövid eligazítás után mindenkinek ellenőrizték a személyazonosságát, majd kaptunk egy reptérlátogatási
kártyát. Ezután át kellett mennünk az ellenőrző kapun, a táskáinkat pedig a kapu melletti ládába kellett tenni,
és azt is átvilágították, mintha mi is repülni készülnénk. Amíg mindenki sorra került, addig a többiek a nonschengeni váróban várakoztak.
Egy busszal a gurulópályán keresztül ráhajtottunk a felszállópályára is. A túra alatt végig informáltak
bennünket, hogy éppen mit láthatunk. Elmagyarázták a felszállópályán lévő jelzéseket, valamint
érdekességeket is megosztottak velünk. Megtekintettünk pár kisebb repülő gyakorlatot, majd megnéztük a
ciprusi Wizz Air járat felszállását és az indulás előtti előkészületeket.
Ezt követően a reptéri tűzoltóság előadását hallgattuk meg, majd a járművek és eszközök szemléje után
visszatértünk a főépületbe és megismerkedtünk a reptér rendvédelmi előírásaival is, amit a rendőrség egyik
vezetője tartott. A nap végén lehetőségünk volt szolgálati kutyát simogatni, miközben ismertették annak reptéri
feladatait.
A Debrecen International Airport kollégái jóvoltából megismerkedhettünk a repülőtéren folyó rendészeti,
személy-és vagyonőri illetve katasztrófavédelmi munkával, betekintést nyertünk az ott zajló szakmai
folyamatokba. Egy igen tartalmas, érdekes, élményekkel teli napot tölthettünk a Debreceni Nemzetközi
Repülőtéren.” - Bordás Nóra 12.C
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SIKERES HATÁRTALANUL
PÁLYÁZAT A KÁLVINBAN
A Kálvin Téri Általános Iskola közel 4.000.000 Forintot nyert a
Határtalanul pályázaton. Ennek keretében 7. és 8. osztályos
diákok hat napra Erdélybe utazhattak.
Az erdélyi körutazás első állomása a Partium központja,
Nagyvárad, melyet olyan méltán híres települések megismerése
követett, mint Kolozsvár, Székelyudvarhely és Sepsiszentgyörgy.
Negyven tanuló kirándulást tett továbbá a Szent Anna-tóhoz,
megtekintették
a
Drakula-kastélyt
és
ellátogatnak
Marosvásárhelyre, a Kultúrpalotába.
Széleskörű képet kaptak tehát Erdélyről és annak
nevezetességeiről.
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TERMÉSZETTUDOMÁNYOS NAP
BUDAPESTEN
„A lehetőségeket kihasználva ebben a tanévben is sikerült a
Mikepércsi Hunyadi János Általános Iskola hatodikosaival eljutnunk
Budapestre, a Természettudományi napra. Ez a komplex program
egyszerre fejleszti a tanulók szociális kompetenciáját, térbeli
tájékozódását, a már megismert természettudományos ismeretek
alkalmazásához szükséges kompetenciákat. Új impulzusokkal
igyekszünk ennek a területnek a bővebb megismerését biztosítani.
Szeptember 25-én reggel 25 tanulóval indultunk útnak. A
Természettudományi Múzeum a járvány után megújult kiállítási
terekkel várt minket. Az állandó kiállításon ásványokat, növényeket,
sokféle kitömött és modellezett állatot figyelhettek meg a gyerekek.
Interaktív feladatok színesítették a látogatást. Ezután villamossal
folytattuk utunkat, és a Duna partján lévő híres épületek
látványában gyönyörködve jutottunk el a Margit-híd lábához.
Átsétáltunk a hídon, megfigyeltük a folyót, szigetet, majd a várva
várt Csopa programra siettünk. Az előadás nagyon érdekes volt, a
sokféle fény, láng, rakéta elcsodálkoztatta a gyerekeket. Utána a
felfedezésé volt az idő. Rengeteg látványosság várta őket a közel
5000 négyzetméternyi területen. Szenzációs csocsómérkőzéseket is
játszottak, és persze volt tanár-diák meccs is, 2:1-re a diákok
nyertek. Nagyon jó hangulatban zajlott a délután. Utunk végén, aki
akart, a McDonalds - ban vásárolhatott vacsorára valót magának.
A kellemes vonatozás után fáradtan, de jókedvűen érkeztünk haza.”
– Pálinkás Antalné, a Mikepércsi Hunyadi János Általános Iskola
pedagógusa

KENUTÚRÁN A NAGYHEGYESI
DIÁKOK
„A Nagyhegyesi Veres Péter Általános Iskola is bekapcsolódott a SPORT43 Programba, így a nyolcadikos
diákoknak lehetőségük volt szeptember 29-én részt venni egy Tisza-tavi kenutúrán. Szerda reggel a
balmazújvárosi vasútállomásról indultunk vonattal, pedagógusi kísérettel. Egy óra alatt odaértünk, majd
elsétáltunk a kilátóhoz, ahonnan elénk tárul a Tisza-tó egy része. Ezután a kenutúra kiindulópontjához vettük az
irányt, ami a City-Gas Tiszafüredi Kajak-Kenu SE telephelyén volt. Egy rövid
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tájékoztató-oktatás után megkaptuk a mentőmellényeket és az evezőket, majd elfoglaltuk a kenukat és
kezdetét vette a vízikalandunk. A túravezető sok érdekességet mesélt nekünk a tó növény – és állatvilágáról.
Izgalmas útvonalakat jártunk be, és lenyűgöző őszi tájképet láthattunk. Nagyon jól éreztük magunkat, és sokat
nevettünk együtt. Köszönjük az iskolának és tanárainknak, hogy ezt a nagyszerű programot megszervezték
nekünk.” - Dobi Kinga, 8.a osztályos tanuló
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„EGY A TERMÉSZETTEL”
VADÁSZATI ÉS TERMÉSZETI
VILÁGKIÁLLÍTÁS
DERECSKEI BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA
„A Derecskei Bocskai István Általános Iskola 5. a osztálya
útnak indult a vadászati és természeti világkiállítás
megtekintésére, Bakó István osztályfőnök és Kocsis Ágnes
tanárnő kíséretével.
A tárlatról csak annyit mondhatok, hogy csodálatos és
lenyűgöző! A rengeteg látnivaló közül kiemelném az íjászati
és solymász gyakorlati bemutatót, ahol láthattuk, milyen
nagy harmóniában van solymász és madara. A
csarnokokban különféle kiállításokat tekinthettünk meg,
amik alapján megismerhettünk különböző állatfajokat és
azok élőhelyeit. Láthattunk rengeteg trófeát, kitömött
állatot, amik megszólalásig hasonlítottak élő társaikhoz.
Mégis ami engem leginkább lenyűgözött: a hullajtott agancsból felépült bőgő szarvasbika.
Későbbiekben jól tudjuk majd hasznosítani a természettudomány órákon a látottakat és hallottakat.
Csodálatos élményekkel térhettünk haza. Megtanulhattuk, hogy a vadászat összekapcsolódik a
természetvédelemmel és a fenntarthatósággal.” - Sipeki Jázmin Katica, 5.a osztály

LÉTAVÉRTESI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA
A Létavértesi Arany János Általános Iskola nyolcadikos évfolyama kirándulásra ment Budapestre, hogy
megtekintse a Hungexpo területén található „Egy a természettel” elnevezésű Vadászati Világkiállítást. A
reggeli intercity-s utazás után villamossal és környezetbarát zöld autóbusszal jutottak el a helyszínre.
Nyolc pavilon, és megannyi helyszín, ahol megismerkedtek a vadászattal, mint a természet védelmével, a
vizes élőhelyekkel, a természetmegőrzéssel és annak jövőjével, a fenntartható természethasználattal.
A közös tárlatvezetés után kis csoportokban mindenki megkereshette a számára érdekes kiállító helyeket.
Kipróbálhatták magunkat a szobai céllövésben, hallgathattak szép környezetben regény részleteket Fekete
Istvántól, megismerkedhettek a legújabb fegyverekkel, terepjárókkal is, és VR szemüveggel elutazhattak a
környező országok nemzeti parkjaiba.
Mivel a Világkiállítás területén csak kártyás fizetés volt engedélyezett, így a gyerekek is megtanulták, a részükre
kibocsátott, saját készpénzzel feltöltött bankkártyával való fizetési módot. Ezáltal a szarvas hamburger is
elérhetővé vált számukra.
A tartalmas nap végén élményekkel gazdagon indultak haza, és érkeztek meg fáradtan késő este Létavértesre.
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BIHARI TÚRA
A szeptember 27-el kezdődő hét igazán a diákoké
volt a Derecskei I. Rákóczi György Gimnázium,
Szakgimnázium és Kollégiumban: hétfőn minden
évfolyam részt vett a 20 km-es Rákóczi-túrán,
kedden pedig a 9. osztályos tanulók hagyományos
buszos kirándulása, a „Bihari túra” következett.

Már az indulás is kalandosnak bizonyult, a
Művelődési Ház melletti parkolóban várták reggel 8
órakor a buszokat, de kiderült, hogy az iskola melletti
utcában
tudtak
csak
leparkolni.
Gyorsan
alkalmazkodtak a helyzethez és már indultak is. A
várakozásért kárpótolta őket, hogy hatalmas, modern
és kényelmes járművekben utazhattak
Az első állomáshely Létavértes volt. A település
múltjáról és nevezetességeiről a kísérőtanárokHerczeg Krisztina tanárnő, Tóthné Suhanesz Judit
tanárnő és Sereg János tanár úr- előzetesen
meséltek a gyerekeknek a buszon. Megtekintették a
„magyar Prométheusz”, Irinyi János emlékházát, aki a
foszforos gyufa feltalálója volt. Sok érdekességet
hallottak a korabeli paraszti, polgári és nemesi
életformáról, az Irinyi család történetéről, s a korabeli
tárgyi
emlékeket,
használati
tárgyakat
is
megcsodálhattak. A legérdekesebb az Irinyi által
készített időjós-házikó volt, melynek férfi illetve női
figurája pontosan jelezte, napsütéses vagy esős idő
várható-e.
Megkoszorúzták Irinyi János szobrát, majd
barangoltak egy kicsit az általános iskola melletti
hangulatos parkban, a botanikus kertben. 11 óra

körül előkerültek az uzsonnáscsomagok, aminek a
legjobban talán a menzások örültek, mert hatalmas,
tartalmas hamburgerek formájában érkezett aznap
számukra az ebéd.
A pihenő után tovább indultak. Álmosd határában
megálltak az álmosdi-diószegi csata emlékhelyénél,
a Bocskai-szabadságharc kiindulópontjánál. Herczeg
Krisztina tanárnő és Sereg János tanár úr meséltek a
csata hadtörténeti jelentőségéről, majd ezzel a
monumentális történelmi háttérrel elkészültek a
várva várt első osztályképek.

A tanulmányi kirándulás kihagyhatatlan állomáshelye
Álmosdon a Kölcsey-emlékház volt. A reformkor
költője 22 éves korától élt itt gazdálkodóként, de
gyerekkora egy részét is itt töltötte. Megható volt,
amint Kölcsey Ferenc udvaron álló mellszobor előtt
93 diák szavalta el egyszerre a Himnuszt Herczeg
Krisztina tanárnő vezényletével. Megnézték a házat
belülről is, és láthatták Kölcsey egykori íróasztalát.
Az út következő célpontja Kismarja volt, a református
templomban található a Bocskai család kriptája.
Ennek megtekintése után a túra utolsó
állomáshelyére érkeztek: Nagykerekibe, a várhoz,
ami szintén a Bocskaiak birtokában volt egykoron.
Csoportokra bontva megnézték a vármúzeumi
kiállítást, az idegenvezető hölgy pedig végigkalauzolta
őket a kastély helyiségein. A fiúk leginkább a kiállított
lándzsákat és kardokat csodálták meg. Sétálhattak a
hátsó parkban, újabb emlékfotók készültek, sőt korai
gesztenyét is gyűjtöttek.
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Fáradtan, de sok élménnyel gazdagodva érkeztek vissza fél 3 körül Derecskére. Nemcsak a látnivalók miatt volt
jó ez a túra, de segített egy kicsit összekovácsolni az osztályközösségeket is.

A HAJDÚ
HAGYOMÁNYOK
NYOMÁBAN
„A hajdú hagyományok nyomában” című TOP-5.3.217-HB1-2018-00001
azonosítószámú
projekt
keretében a Mikepércsi Hunyadi János Általános Iskola
hatodik osztályos diákjai szeptember 15-én délután a
debreceni Agóra Tudományos Élményközpontba
látogattak. Planetáriumi program keretében a nappalok
és éjszakák váltakozását, csillagképeket nézték meg. Az
interaktív térben érdekesebbnél érdekesebb játékokat
próbálhattak ki. A program zárásaként Villám Show
kísérleti bemutatót tekintették meg, aminek
segítségével bepillantást nyertek az elektromosság
világába is. Tartalmas, és kellemes délutánt töltöttek el
diákjaikkal
Debrecenben,
sok
új
élménnyel
gazdagodtak.
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